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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455
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GAAT U VOOR 
GOEDKOOP OF KIEST 
U VOOR KWALITEIT?

Bejaarde man komt om bij 
woningbrand
Uithoorn – Vorige week woensdag-
middag heeft een korte maar hevige 
uitslaande brand in een eengezins-
woning in de Van Oldenbarneveldt-
laan het leven gekost aan een be-
jaarde man. De brandweer, die ge-
alarmeerd was door buurtbewoners, 

was snel ter plaatse. Bij het blussen 
troffen zij het slachtoffer aan in de 
woonkamer. 

De man werd zo snel mogelijk naar 
buiten gebracht, waar ambulance-
personeel zich over hem ontfermde. 

De man bleek echter reeds overle-
den. De brand was snel onder con-
trole, wel heeft de woning behoor-
lijke schade opgelopen.

Naar de oorzaak van de brand wordt 
een onderzoek ingesteld.

Veilig spelen: toezicht op eigen 
trampolines moet!
Uithoorn - In een omgeving met 
veel auto’s, parkeerplaatsen en wo-
ningen is veilige speelruimte voor 
kinderen schaars.

Het belang van een goede en vei-
lige speelplek is daarom des te gro-
ter. Speeltoestellen moeten tegen-
woordig voldoen aan allerlei veilig-
heidseisen.

Particulier geplaatste speelvoorzie-
ningen voldoen daaraan over het al-
gemeen niet.
De gemeente vraagt de bewoners 
dan ook nadrukkelijk particuliere 
speeltoestellen niet onbeheerd ach-
ter te laten.

Nu de zomer met rasse schreden 
nadert, komen op veel grasvel-
den bij de woningen weer allemaal 
speeltoestellen te voorschijn zoals 
trampolines.
Als een volwassene daar toezicht 
over houdt is het niet echt een pro-
bleem. Maar de gemeente vraagt 
hierbij de eigenaren van zo’n speel-
toestel om dit na het spelen weer 
binnen of op eigen terrein te zetten 
om ongelukken te voorkomen.

Geslaagde pianoavond
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
mochten leerlingen van Jaco Kruijs-
wijk hun kunsten op de piano laten 
horen. Het was een gezellige avond 
in de mooie Thamerkerk.

Leerlingen uit Uithoorn en omge-
ving mochten spelen op een prach-

tige vleugel. Het repertoire varieer-
de van de eerste lesboeken tot klas-
siek, musical en fi lmmuziek. Jaco 
zelf speelde een dynamisch stuk 
van Schumann waar de vonken 
vanaf vlogen. Op de foto speelt Jaco 
met zijn nichtje Ilse Kruijswijk. Het 
was een zeer geslaagde avond.

Rolstoelvierdaagse
Uithoorn
Uithoorn - Het Nederlandse Rode 
Kruis afd. Uithoorn organiseert in 
samenwerking met woonzorgcen-
trum Het Hoge Heem van dinsdag 
15 t/m vrijdag 18 juli aanstaande 
een rolstoelvierdaagse.
Dagelijks zullen de deelnemers een 
wandeling van zo’n 5 kilometer door 
en rond Uithoorn maken.
De eerste drie dagen wordt eerst 
gezamenlijk om 10.00 uur koffi e of 
thee gedronken en rond 11.00 uur 
vertrekt het gezelschap voor de 
wandeling, waarvan men om onge-
veer 14.30 weer terug is.

Alleen de laatste dag, vrijdag, wordt 
om 11.00 uur met de koffi e/thee ge-
start en  men zal dan rond 16.00 uur 
weer terug zijn, waarna er nog een 

feestelijke afsluiting plaatsvindt.
Start en fi nish: woonzorgcentrum 
Het Hoge Heem aan de Wieger-
bruinlaan.
Voor de dagelijkse lunch en verfris-
singen onderweg wordt gezorgd. 
Regencapes zijn ook aanwezig, 
maar we gaan er van uit dat ze die 
niet nodig zullen hebben!
Deelname is GRATIS
 
Voor nadere inlichtingen en aan-
meldingen, zowel voor duwers  als  
deelnemers, kunt u contact opne-
men met: 

Jurriën Westera
Tel. 565493 of 06-24180055.
e-mail j.p.j.westera@zonnet.nl 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Kent u iemand die 
een lintje verdient?
Kent u iemand in uw omgeving die een Ko-
ninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, 
laat ons dat weten. Wie weet, krijgt deze 
persoon dan in april 2009 een lintje.

In Uithoorn en De Kwakel zetten vele burgers zich 
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor 
het maatschappelijk welzijn. Deze mensen kunnen 
in aanmerking komen voor een Koninklijke onder-
scheiding, net als ieder ander met bijzondere ver-
diensten voor de samenleving. Ze moeten dan wèl 
worden voorgedragen.

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aan-
vragen. Daarvoor moet wel sprake zijn van een of meer bijzondere 
verdiensten. Op www.lintjes.nl  staan de criteria om in aanmerking te 
komen. Op diezelfde site staat ook een aanvraagformulier. Het  aan-
vraagformulier kunt u ook opvragen bij de gemeente Uithoorn, tel. 
513 112. En natuurlijk staan op de site van de gemeente Uithoorn 
www.uithoorn.nl ook alle criteria. 

Doe het voor 1 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lint-
jesregen van 2009 vόόr 1 augustus 2008 bij de burgemeester bin-
nen zijn. Een onderscheiding kan ook bij een bijzondere gelegenheid 
worden uitgereikt, bij een jubileum bijvoorbeeld. De aanvraagtermijn 
is dan vijf maanden.
Voor inwoners uit Uithoorn en De Kwakel  moet de aanvraag gericht 
worden aan burgemeester mevr. H.L. Groen, Postbus 8, 1420 AA  Uit-
hoorn.

Bewonersoverleg in 
het Oude Dorp
Op dinsdag 10 juni start om 
19.30 uur het Bewonersover-
leg van het Oude Dorp. Deze 
avond zijn de bewoners van 
deze buurt van harte welkom 
in het buurthuis Ponderosa. 

Bij het Bewonersoverleg krijgen alle 
bewoners van de buurt de kans mee 
te praten en te denken over hoe 
hun buurt nog mooier en veiliger 
kan worden. Hier kunnen de verte-
genwoordigers van de buurt van ge-
dachten wisselen over de plannen in 
de buurt. Op deze avond komt onder 
andere ter sprake: de opknapbeurt 
van het Oranjepark, de stand van 
zaken Stationsstraat en de horeca in 

het dorp. Maar u krijgt ook informatie 
over de Irenebrug en ondergrondse 
containers. Op de agenda staat ook 
een nieuw initiatief voor een op te 
richten Oranjevereniging.
Dus als u plannen en ideeën heeft 
voor uw eigen leefomgeving, kom 
dan ook naar de Bewonersavond 
Oude Dorp. 

Veilig spelen: 
Toezicht op eigen 
trampolines moet!
In een omgeving met veel auto’s, 
parkeerplaatsen en woningen is 
veilige speelruimte voor kinderen 
schaars. Het belang van een goede 
en veilige speelplek is daarom des 
te groter. Speeltoestellen moeten te-
genwoordig voldoen aan allerlei vei-
ligheidseisen. Particulier geplaatste 
speelvoorzieningen voldoen daar-
aan over het algemeen niet. De 
gemeente vraagt de bewoners dan 
ook nadrukkelijk particuliere speel-

toestellen niet onbeheerd achter te 
laten. Nu de zomer met rasse schre-
den nadert, komen op veel grasvel-
den bij de woningen weer allemaal 
speeltoestellen tevoorschijn zoals 
trampolines. Als een volwassene 
daar toezicht over houdt is het niet 
echt een probleem. Maar wij vragen 
de eigenaren van zo’n  speeltoestel, 
om dit na het spelen weer binnen of 
op eigen terrein te zetten om onge-
lukken te voorkomen.

Inspraakavond 11 juni, 20.00 uur
Uitbreiding parkeerverbod 
stationsstraat
In de Stationsstraat geldt aan beide zijden van de weg, 
tussen de Wilhelminakade en de toe¬gang tot het open-
bare parkeerterrein naast het Oude Spoorhuis, een par-
keerverbod tussen 07.00 en 18.00 uur. 

Voor het andere gedeelte van de Stationsstraat geldt geen parkeer-
verbod. Als daar auto’s geparkeerd staan kunnen tegenliggers elkaar 
moeilijk passeren. 
In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken bij de gemeente 
binnengekomen om uitbreiding van het parkeerverbod, zodat het ver-
keer in de straat beter kan doorstromen. De uitbreiding van het par-
keerverbod heeft consequenties voor de bewoners en ondernemers 
van de Stationsstaat. Om hierover met betrokkenen in gesprek te 
gaan is een inspraakbijeenkomst georganiseerd op woensdag 11 juni 
2008 om 20.00 uur in de kantine van het gemeentehuis. Wethouder 
Levenbach zal deze bijeenkomst voorzitten. 
Zienswijzen kunnen tot en met 18 juni 2008 worden ingediend. Deze 
worden met de resultaten van de inspraakbijeenkomst meegenomen 
in het defi nitieve besluit van het college van burgemeester en wet-
houders.
Eventuele vragen hierover kunt u stellen aan mevrouw M.A. Vermaas 
van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (0297) 75 30 24 of 
via e-mailadres gemeente@uithoorn.nl

Op 13 april 2006 is in de gemeen-
teraad een motie van de CDA frac-
tie aangenomen waarin aandacht 
gevraagd wordt voor de communi-
catie naar de bewoners over de 4e 
fase busbaan. In lijn hiermee heeft 
de provincie Noord-Holland op 17 
maart jl. een informatieavond geor-
ganiseerd waar de ontwerptekenin-
gen aan de belangstellenden zijn 
gepresenteerd. Op 2 april jl. is het 
defi nitieve ontwerp van de busbaan 
door de provincie beschikbaar ge-
steld. De ontwerptekeningen heb-
ben van woensdag 23 april tot en 
met 7 mei 2008 ter inzage gelegen 
in het gemeentehuis en de biblio-
theek.

Met dit defi nitieve ontwerp is ook 
een nieuwe raming gemaakt. In 
deze defi nitieve raming is kritisch 
gekeken naar de oplossingen bin-
nen het beschikbare tracé. Zo is 
geprobeerd de bustunnel bij de Zij-
delweg zo economisch mogelijk te 
realiseren. Desondanks is door hui-
dige omstandigheden het geraamde 
bedrag (in 2005) voor de aanleg 
van de bustunnel onvoldoende 
gebleken. Nadere analyse van de 
kostenspecifi catie toont aan dat dit 
voor een groot deel wordt veroor-
zaakt door het hoger uitvallen van 
de geraamde posten onvoorzien 
ten gevolge van de sterk gewijzigde 
marktomstandigheden. 

Verandering markt, 
verhoogde kosten
Ten tijde van het bestuursakkoord 
in 2006 was namelijk de verwach-
ting dat het project na een jaar zou 
kunnen starten. Om die reden is 
ingespeeld op de toen geldende 
onrustige markt van de grond-, weg- 
en waterbouwsector en is onder de 
raming ingeschreven. Deze markt is 
momenteel compleet gewijzigd. De 
verwachte marktvoordelen van toen 
zijn geheel vervallen. Om die reden 
heeft de provincie de posten onvoor-
zien van de begroting weer naar het 
oude veel hogere niveau geboekt 
en alle mogelijke risico’s fi nancieel 
geraamd. 

Nieuwe afspraken
De gemeente en de provincie heb-
ben nieuwe afspraken gemaakt over 
de fi nanciering van de bustunnel. 
Gezien het feit de provincie de aan-
leg van de bustunnel van groot be-
lang acht voor het totale tracé heeft 
zij voorgesteld 2/3 van het tekort 
voor haar rekening te nemen. De 
gemeente Uithoorn zal onder voor-
behoud van de goedkeuring van de 
gemeenteraad 1/3 van het mogelijke 
tekort fi nancieren. Hiermee wordt zij 
risicodrager voor de aanleg van de 
bustunnel. Overige fi nanciële tekor-
ten buiten de aanleg van de tunnel 
worden door de provincie opgevan-
gen.

Voortgang 4e fase busbaan
Defi nitief ontwerp 
gereed, afspraken 
fi nanciering gemaakt
Op 2 april jl. is het defi nitieve ontwerp van de busbaan tus-
sen het busstation Uithoorn en de Legmeerdijk door de pro-
vincie Noord-Holland beschikbaar gesteld. Gelijktijdig zijn in 
opdracht van de provincie ook de defi nitieve raming van de 
fi nanciering  en de verdeling van de kosten van de busbaan 
bekendgemaakt.

Uithoorn bereidt zich 
voor op nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening
Op 1 juli a.s. wordt een nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening van kracht. Die 
biedt nieuwe mogelijkheden voor 
gemeenten om ruimtelijk beleid op te 
stellen en duidelijkheid te geven aan 
burgers en bedrijven over gewenste 
en ongewenste ruimtelijke plannen. 
Uithoorn bereidt zich goed voor op 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet. Dat gebeurt o.a. door het opstel-
len van een Structuurvisie in overleg 
met alle organisaties en inwoners in 
het dorp.  Dit traject is gestart en de 
visie zal de uitgangspunten bevatten 
voor alle toekomstige ruimtelijke ont-
wikkelingen en plannen. Het college 
van B en W stelt de gemeenteraad 
nu ook voor hoe om te gaan met alle 
andere mogelijkheden van de nieu-
we wet en geeft aan welke nieuwe 
procedures en regels nodig zijn. 

Inspraak 
De nieuwe wet stelt onder 

meer dat de gemeenten 
duidelijk moeten aan-

geven hoe burgers 
en maatschappe-

lijke organisa-
ties worden 

betrok-

ken bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen, zoals bij de structuurvisie 
en bestemmingsplannen. B en W 
van Uithoorn stellen de raad per type 
ruimtelijk plan voor, hoe in Uithoorn 
de betrokkenheid en inspraak gere-
geld worden. 

Bestemmingsplannen
Alle bestemmingsplannen in Uit-
hoorn worden de komende jaren ac-
tueel gemaakt. Ook daarmee is de 
gemeente druk bezig. Elk plan dat 
op 1 juli a.s. ouder is dan vijf jaar, 
moet uiterlijk in 2013 geactualiseerd 
zijn. Dit is voor Uithoorn haalbaar. 
Volgens de nieuwe wet moeten alle 
bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke plannen op 1 juli 2009 via 
internet door burgers kunnen wor-
den geraadpleegd. De Gemeente 
Uithoorn is inmiddels met de voor-
bereidingen gestart en werkt daarbij 
samen met de gemeente Aalsmeer. 

Besluitvorming en informatie 
voor burgers
De gemeenteraad bespreekt het 
complete pakket voorstellen van B 
en W over de nieuwe Wro op don-
derdag 12 juni a.s. in het Informatief 
Beraad en op 26 juni in de Raads-
vergadering.



Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals de bijdrage bijzondere ziekte-
kosten, eigen bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. 
De gemeente kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt 
iedereen met een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het 
 inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het 
persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom 
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

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

Meer weten?

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

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

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

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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Een vrij gevoel
Hoe doet u het toch, mevrouw? 
Uw tuin is niet groot. 
Nee, het is maar een klein stads-
tuintje, maar het geeft zo’n vrij ge-
voel. Misschien is het de geur van 
daslook, die me het idee geeft dat ik 
in een heemtuin loop. Misschien zijn 
het die prachtige narcissen. Of zijn 
het de vogels die me aan het bos 
doen denken? 
Bij uw voedertafel loeren de 
spreeuw, merel, roodborst, kool-
mees, heggenmus en houtduif op 
hun kans. Nou zeg, u heeft zelfs 
een vijvertje. Maar waarom ligt er 
een loopplankje in? En waarom die 
bladhoop en dat gat in de schutting?
Rustig maar, ik zal het je allemaal 
uitleggen. Ga even zitten. Veel van 

de dingen waar je naar vroeg zijn 
niet voor de vogels. Ze zijn voor 
Elsie! 
U bedoelt uw kat?
Nee hoor, ik heb geen katten meer. 
Ze vingen vogeltjes en dat vond 
ik zielig. Nee, Elsie is een egeltje. 
Ze slaapt overdag in die hoop van 
bladeren achterin de tuin. Vorig jaar 
had ze er een nestje met 5 jongen. 
Daar hebben mijn man en ik erg van 
genoten. 
Dat wil ik geloven. Maar dat loop-
plankje in de vijver?
Het eerste jaar dat we het vijvertje 
hadden, is er een egeltje in ver-
dronken. Vanaf dat moment zijn we 
rekening met ze gaan houden. In 
overleg met de buren maakten we 

Nieuwe locatie 
tijdelijke hondenborden
Tijdelijk hondenborden
Veel hondenbaasjes en hondenuitlaters houden zich goed aan de re-
gels voor de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet iedereen. 
Wij krijgen veel klachten over uitwerpselen op andere groenstroken, 
de stoep en zelfs op speelveldjes. Dit komt vooral voor op groenstro-
ken of speelveldjes die aansluiten aan een route of losloopgebied. 
Om nog eens extra duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, 
plaatsen we op diverse overlastplaatsen tijdelijke borden. Die borden 
maken extra duidelijk dat deze plekken geen onderdeel zijn van het 
hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden te vinden op of rond:
Grevelingen Stuk gemeente plantsoen grenzend 
 aan de tuin nr. 20
Muur  Speelplaats  bij tafeltennistafel
Grotelijster Speeltuin
Dwerggans  Grasveld naast woning nr 2
 
Extra controles
Op de plekken waar de borden staan wordt extra gecontroleerd door 
de gemeente-surveillanten. Bij constatering van een overtreding kunt 
u een boete krijgen. Deze kan oplopen tot € 95,-

De algemene regels
Wat zijn ook alweer de regels? In Uithoorn zijn de hondenroutes en 
hondenlosloopgebieden duidelijk aangewezen met opvallende borden 
en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopge-
bied) plaatjes geven de grenzen aan. Voor de losloopgebieden geldt 
dat uitwerpselen niet hoeven worden opgeruimd. Honden mogen 
daar lekker los lopen. Op de hondenroutes moeten de honden zijn 
aangelijnd en moeten de uitwerpselen op verhardingen worden opge-
ruimd. In het groen mogen uitwerpselen blijven liggen. Overal elders 
moet de hond altijd zijn aangelijnd en moeten uitwerpselen worden 
opgeruimd. Op speelplaatsen mogen honden helemaal niet komen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.uithoorn.nl/in_uithoorn/wonen/
honden of haal de ‘hondenfolder’ gratis af bij de gemeentewinkel.

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur via e-mail (gemeente@uithoorn.nl, 
o.v.v. hondenborden), of telefonisch (513111) of schriftelijk (gemeente 
Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn) een locatie voor tijdelijke hon-
denborden voorstellen. Geregeld worden de borden op een nieuwe 
locatie gehangen.

Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan in Uithoorn 
De gemeente Uithoorn, de politie 
Amsterdam/Amstelland en Konink-
lijk Horeca Nederland gaan meer 
samenwerken om het uitgaan in 
Uithoorn gezellig en veilig te hou-
den en waar mogelijk te verbeteren. 
Hiervoor zetten deze partijen de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in. Dit 
is een manier van werken die ook 
in veel andere gemeenten met uit-
gaansgebieden wordt toegepast. Op 
27 mei jl. werd daartoe een samen-
werkingsovereenkomst getekend 
door de Burgemeester mevrouw B. 
Groen, de heer M. Becker, voorzit-
ter afdeling Amstelland van Konink-
lijk Horeca Nederland en de heer H. 
Netz, chef wijkteam Uithoorn van de 
politie Amsterdam Amstelland. 
In de Kwaliteitsmeter is onder meer 
beschreven hoe de partijen gaan 
samenwerken, welke maatregelen 
men gaat nemen en hoe die uitge-
voerd worden. Het gaat bijvoorbeeld 
om maatregelen op het gebied van 
toezicht houden, stellen van huis-
regels door ondernemers, voorzie-

ningen in de openbare ruimte, 
verlichting, verkeersafhande-

ling enzovoort. In Uithoorn 
blijven daarnaast de be-

staande doelen van 
het gemeentelijk 

horecabeleid on-
verkort over-

eind. 

De Kwaliteitsmeter is een impuls 
voor realisatie daarvan.
In Uithoorn werken de partijen al ja-
ren samen aan veilig uitgaan. Goede 
communicatie onderling en met om-
wonenden, snelle verstrekking van 
vergunningen aan ondernemers, 
het voorkomen van aantasting van 
het woon- en leefklimaat in de om-
geving van de horeca, een nauw-
gezette regelgeving en kwalitatief 
goede horecavoorzieningen zijn de 
doelstellingen van beleid. 
Uit een evaluatie van de afgelo-
pen jaren, is gebleken dat de aan-
pak tot nu toe goed heeft gewerkt, 
maar dat actualisatie nodig is. Uit-
gaansgedrag van mensen veran-
dert en de politie moet zich steeds 
meer houden aan het uitvoeren van 
kerntaken. De samenwerking moet 
opnieuw worden bekeken en waar 
mogelijk verbeterd. De partijen heb-
ben met elkaar afgesproken om 
daarvoor de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan als hulpmiddel in te zetten. 
Dit is een landelijk initiatief van het 
Centrum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid in samenwerking 
met Koninklijke Horeca Nederland. 
In de komende periode formuleert 
iedere partij in Uithoorn - horeca, 
gemeente, politie - een eigen in-
spanningsverplichting en samen 
wordt de onderlinge samenwerking 
onder de loep genomen. Met elkaar 
worden gewenste doelen en resul-
taten bepaald en concrete activitei-
ten afgesproken. Koninklijk Horeca 

Nederland geeft leiding aan het 
proces. 

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 politie, gemeente, stichting Car-
danus 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 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 web-
site www.uithoorn.nl/activiteiten

 Wilt u melding 
 maken van:
 
 - losliggende stoeptegels 
    of putdeksels;
 - verzakkingen in de weg 
    of in het trottoir;
 - last of hinder van 
    openbaar groen;
 - storingen in de openbare 
    verlichting of
 - een goed idee?

 Dat kan het hele jaar 
 door bij Publiekszaken, 
 tel. 513 111.

ook deze gaten van 15 bij 15 cm in 
de schutting. Zij hebben nu ook af 
en toe een egel in hun tuin.
En wat ligt daar rond de planten? 
Dat zijn cacaodoppen tegen slak-
ken. Je kunt ze gewoon bij het tuin-
centrum krijgen, hoor. We gebruiken 
geen slakkenkorrels of ander gif 
meer in de tuin. We willen Elsie niet 
vergiftigen. 
Mijn verhaal komt in de krant, hè. 
Als u dat goed vindt.
Natuurlijk, beste jongen. Dan wil ik 

nog graag even kwijt dat mensen 
gaten en putten in hun tuin moeten 
afdekken. Ze kunnen ook beter 
geen afval laten rondslingeren waar 
dieren in verstrikt kunnen raken. 
Oh ja, en leg geen fruitnet over de 
aardbeien! 
Met dank aan 
Ronald Hoogenhout, ecoloog



WERK IN 
UITVOERING

VERKEERSHINDER 
BRUG VROUWENAKKER 
BIJ UITHOORN EN 
NIEUWKOOP

De provincie Noord-Holland ver-
vangt op dit moment de brug Vrou-
wenakker op de grens van Uithoorn 
en Nieuwkoop. Tussen 13 en 17 juni 
2008 ondervindt het verkeer hiervan 
hinder door een volledige afsluiting. 
Vrijdag 13 juni t/m dinsdag 17 juni:
aanleg defi nitieve weg
- In deze periode zijn na de och-

tendspits, de provinciale weg 
N231 en de Amsteldijk afgeslo-
ten. Het Jaagpad en het Nieuw-
veensjaagpad worden ook aan-
gepast en voor een groot deel 
van de tijd afgesloten. Zodra de-
len van het werk aan het Jaag-
pad en Nieuwveensjaagpad zijn 
afgerond worden die vrijgegeven 
voor bestemmingsverkeer, dan 
worden de stremmingborden 
verwijderd of weggedraaid. Door-
gaand verkeer wordt omgeleid 
via de N201 en de A4. De om-
leidingroutes worden met borden 
aangegeven.

- Op vrijdag, zaterdag en zondag 
wordt ’s nachts doorgewerkt.

- Tijdens de afsluiting van de N231 
rijdt bus 147 een aangepaste 
route: via de Oude spoorbaan, 
Ringdijk Tweede bedijking en de 
N201 naar het busstation van 
Uithoorn.

- Connexxion laat tussen De Kwa-
kel - bij de halte ‘De Rooms ka-
tholieke kerk’ en het busstation in 
Uithoorn een pendelbusje rijden. 
Zie ook www.connexxion.nl

- Fietsers en voetgangers kunnen 
oversteken via de voetgangers-
brug Amsteldijk/Ruigekade.

- Op dinsdag 18 juni worden alle 
wegen vrijgegeven voor verkeer.

- De scheepvaart op de Amstel 
blijft tot eind juni 2008 gestremd.

LOPENDE 
PROJECTEN

- Tijdelijke afsluiting Randweg 
- Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projec-
ten kunt u vinden op de website: 
www.uithoorn.nl/actueel/werkinuit-
voering.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad 
van de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 5 juni 2008 in de kan-
tine van het gemeentehuis te Uithoorn.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

De voorzitter van de raad, Mevrouw H.L. Groen.

Blok Tijd Onderwerp  Actie
INFORMATIEF BERAAD

1 19.30-19.35 Opening - agenda Voorzitter:
   Dhr.R.A.J.Timmers
1.1  Mededelingen raadsleden, portefeuillehouders Raads-/collegeleden
1.2  Inspreken burgers
1.3 19.35-20.35 Structuurvisie Uithoorn, nota van uitgangspunten. Presentatie en voorstel van 
  het college om over te gaan tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten 
  als kader voor het verder uitwerken en opstellen van de Structuurvisie Uithoorn.
  Doel: informatieve bespreking van de presentatie en de nota van 
  uitgangspunten met het college en in de raad. Dit ter voorbereiding op nader 
  informatief beraad en politiek debat in de raad. RV08.16   
1.4  20.35-21.00 Voorstel van het college over de begroting Veiligheidsregio 2009 Amsterdam-
  Amstelland. Presentatie van deze begroting namens de Veiligheidsregio door 
  Mevr.C.v.d.Wiel. Doel: Informatieverschaffi ng aan de raad en informatieve 
  bespreking van dit voorstel ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.17  
 21.00 Sluiting vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. op de griffi e ter inzage.

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 29 MEI 2008

In de raadsbijeenkomst van 29 mei is door burgers geen gebruik ge-
maakt van het recht om in te spreken.  
De raadsvergadering stond geheel in het teken van de behandeling 
van de Programmarekening 2007 en de accountantsverklaring, de eer-
ste Voortgangsrapportage 2008 en het Programmaplan voor 2009.
Er was geen Informatief Beraad maar uitsluitend behandeling van 
deze onderwerpen in Politiek Debat met aansluitend de stemmingen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen, amendementen en/of 
moties aangenomen:

Amendementen:  
Van de PvdA over de toedeling van het vrijvallende rekeningsaldo 
2007 aan de uitvoering Speelbeleidsplan.
Van het CDA om de volgende beleidsvoornemens voor 2009 een la-
gere prioriteit te geven in de uitvoering (communicatie - bestuurlijke 
boete – energiereducerende maatregelen).
Van het CDA om beleidsvoornemens met een lagere prioriteit niet af te 
voeren van het Programmaplan.
Moties:
Van GroenLinks om publicatie mogelijk te maken van lokale culturele 
evenementen op de gemeentelijke website en gemeentepagina.
Van het CDA waarbij het college gevraagd wordt een renteloze lening 
te verstrekken aan KDO.
Raadsvoorstellen:
- Vaststelling van de programmarekening 2007.
- Instemming met de eerste Voortgangsrapportage 2008. 
- Vaststelling van het Programmaplan 2009 en de fi nanciële uit-

gangspunten voor de op te stellen (meerjaren) begroting.
- Begrotingswijziging 2008.

De volgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 12 juni 
2008  Deze vergadering is weer in het gemeentehuis (in de kantine) 
in Uithoorn. 
Heeft u nog vragen over deze vergadering neemt u dan contact op 
met de griffi er dhr. Pot (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-
513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
12 JUNI 2008 (IN HET GEMEEENTEHUIS)

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 12 juni 2008:

In het Informatief Beraad:
- Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4).
- Uitgangspunten Structuurvisie Uithoorn.
- Invoering nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (WRO).
- Defi nitief ontwerp tekeningen 4e  Busbaan en kostenraming.
In Politiek Debat/Stemmingen:
- Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan (UVVP).
- Speelbeleidsplan.
- Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 1e herziening Landelijk 

Gebied.                
            
De agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. vrijdag op de 
website van de gemeente Uithoorn. Volgende week woensdag staat 
de agenda op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er 
van de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 
of e-mail:  griffi e@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 ver-
gadering hiervoor hebben aangemeld bij de griffi er (per telefoon of 
e-mail).
In verband met de verbouwing van de raadzaal worden alle vergade-
ringen van de gemeenteraad in de maand juni gehouden in de kantine 
van het gemeentehuis. 

11 juni
Derde microklimaatbijeenkomst met 
Luchtverkeersleiding Nederland
Op woensdagavond 11 juni vindt om 19.30 uur in de Thamerkerk een openbare informatieavond 
plaats over de geluidshinder van vliegtuigen in de Gemeente Uithoorn. Het is de derde bijeen-
komst in het kader van het microklimaatproject, dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in 
2007 in Uithoorn is gestart. De LVNL heeft de afgelopen maanden onderzocht of de hinder door 
startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan kan worden verminderd. 

Microklimaatprogramma
De bijeenkomsten zijn onderdeel 
van het zogenaamde microklimaat-
programma. Dit is een initiatief van 
de LVNL en de gemeente in het ka-
der van het convenant hinderbeper-
king. Het doel is om door middel van 
dialoog tussen inwoners van Uit-
hoorn en Luchtverkeersleiding Ne-
derland (LVNL) te komen tot lokale 
vermindering van hinder. Dit binnen 
de geldende wet- en regelgeving en 
zonder verplaatsing van hinder naar 
andere gemeenten.

Verslag bijeenkomst van 
29 november
Na een eerste bijeenkomst in mei 
2007, analyseerde de LVNL de 
bronnen van hinder voor Uithoorn en 
bracht ze in kaart. Uit de gemaakte 
analyse blijkt dat vijf bronnen voor 
het belangrijkste deel verantwoorde-
lijk zijn voor de hinder in Uithoorn:

Startend verkeer 
Aalsmeerbaan
1.  Vertrekroutes naar het oosten 

(ARNEM)
2.  Vertrekroutes naar het zuiden 

(LEKKO en LOPIK)
 Startend verkeer Kaagbaan in 

oostelijke richting
3.  Afwijkers luchtverkeersweg bo-

ven 3000 voet (900 meter)
 Landend verkeer Aalsmeerbaan
4.  Verkort indraaien op 1200 voet 

(400 meter) ten zuiden van Uit-
hoorn

 Landend verkeer Kaagbaan uit 
oostelijke richting

5.  Verkeer dat op 3000 voet (900 
meter) hoogte vliegt

Eind november 2007 gaven de 
inwoners tijdens de tweede mi-
croklimaatbijeenkomst aan, welke 
bronnen met voorrang onderzocht 
moesten worden op mogelijke ver-
beteringen en beperking van de 

geluidshinder. De inwoners gaven 
het startend vliegverkeer vanaf de 
Aalsmeerbaan naar het oosten en 
het zuiden (bron 1 en 2) de hoogste 
prioriteit.

3de microklimaatbijeenkomst
Op 11 juni 2008 zal het LVNL tijdens 
de derde microklimaatbijeenkomst 
de tussenresultaten presenteren van 
het nu lopende onderzoek naar mo-
gelijke maatregelen om de hinder te 
beperken. De bijeenkomst duurt van 
19.30-21.30 uur en vindt wederom 
plaats in de Thamerkerk.
Het uitgebreide verslag van de 
avond op 29 november 2007 staat 
op de website van de gemeente 
Uithoorn > plannen en projecten >
geluidsoverlast Schiphol.
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Berthilde Lammertink, afdeling com-
municatie gemeente Uithoorn, tel. 
0297 51 3126

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen 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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage

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

Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven 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 ver-

meld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar 
indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden in-
gediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) 
tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het be-
zwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitge-
voerd (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 voorlo-
pige 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 griffi e-
kosten 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
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 3 juli 2008
Voornemen wijziging bestemmingsplan landelijk Gebied 
voor percelen Poelweg 44-46 (art. 11 WRO)
Info: mw. M. Stappers, tel. 513 276
Inzageperiode: t/m 3 juli 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 Briandfl at 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 
Beleidsregels schuldhulpverlening
Info: afdeling Dienstverlening, mevrouw D. Veurink, tel. 513 941
Inzageperiode: t/m 18 juli 2008

Vervolg op volgende blz.



 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Ganzendiep 14, lichte bouwaanvraag voor het uitbreiden van een garage/car-

port en het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde.
- Grift 62, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 2  t/m 80, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthou-

dende borstweringpanelen.
De Legmeer
- Brunel 57, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje.
Legmeer-West
- Ringslang 4, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 98, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van 

een woning en het plaatsen van een kelderbak.
Genoemd bouwplan ligt van 6 juni 2008 tot en met 17 juli 2008 ter inzage bij de 
receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes 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.
De Kwakel
- Boterdijk 142, vergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 10 

juli 2008.
- Het Fort 40, vergunning voor het vernieuwen van een woning. Bezwaar: t/m 

08 juli 2008.
- Noorddammerweg t/o 66, vergunning voor het vernieuwen van een directie-

verblijf. Bezwaar: t/m 08 juli 2008.
- Faunalaan, vergunning voor het plaatsen van een bouwkeet en een opslag-

container. Bezwaar: t/m 07 juli 2008.
-    Noorddammerweg 13, vergunning voor het vernieuwen van de gevels van een 

bestaande kas en vernieuwen van de voorgevel van de berging. Bezwaar: t/m 
10 juli 2008.

-  Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van Midzomer-
feest op 14 juni 2008 van 18.00 – 01.00 uur, Polderfeest van 30 juli t/m 3 
augustus 2008, braderie op 16 augustus van 11.00 – 18.00 uur en kermis van 
31 augustus t/m 2 september 2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

-  Ontheffi ng aan de heer Voortman voor het schenken van zwakalcoholhou-
dende drank tijdens het Polderfeest in De Kwakel van 30 juli t/m 3 augustus 
2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

-  Ontheffi ng aan de heer Maliekdahien voor het schenken van zwakalcoholhou-
dende drank tijdens de kermis in De Kwakel van 30 augustus t/m 2 september 
2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

-  Evenemententerrein Rozenlaan, vergunning aan Circus Malford voor het or-
ganiseren van voorstellingen op 24 & 25 juni 2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

Meerwijk-Oost
-  Eger 22, vergunning aan de heer Treels voor het in gebruik nemen van een 

gedeelte van de openbare weg aan de Eger naast nr. 22, voor het plaatsen 
van 1 afvalcontainer, 1 schaftkeet en een ecotoilet van 26 mei t/m 27 juni 
2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

-  Grevelingen 30, verklaring van geen bezwaar aan de exploitant van restau-
rant Amstelfort voor het ten gehore brengen van geluid tijdens huwelijksfees-
ten op 20 juni en 20 augustus 2008 van 20.00 - 01.00 uur en op 11 september 
2008 van 19.30 tot 24.00 uur.

Zijdelwaard
- P.C. Hooftlaan 10 te Uithoorn vergunning  voor het vergroten van een woning. 

Bezwaar: t/m 10 juli 2008
-    Rodenbachlaan
    Vergunning aan Etro Vastgoedzorg voor het in gebruik nemen van een ge-

deelte van de openbare weg aan de Rodenbachlaan t/m 4 juli 2008. Bezwaar 
t/m 10 juli 2008

Burgemeester Kootpark
- Bernard Zweershof, vergunning aan mevrouw Koole voor het organiseren van 

een vrije markt voor kinderen op het Bernard Zweershof op 31 mei en 30 
augustus 2008 van 10.00 tot 14.00 uur. Bezwaar t/m 10 juli 2008

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan circus Malford voor het plaatsen van 20 reclameborden om 

bekendheid te geven aan het circus van 16 t/m 25 juni 2008. Bezwaar t/m 10 
juli 2008

- Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het plaatsen van 6 reclamebor-
den om bekendheid te geven aan het polderfeest van 26 juli t/m 4 augustus 
2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

- Vergunning aan de heer Kabalt voor het plaatsen van 20 reclameborden om 
bekendheid te geven aan de kermis in De Kwakel van 25 augustus t/m 3 sep-
tember 2008. Bezwaar t/m 10 juli 2008

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 BEKENDMAKING BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2008 
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand regels vaststellen over de 
wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. 
Op 10 maart 2008 heeft het college concept beleidsregels vastgesteld met be-
trekking tot de bijzondere bijstand.  In de ter inzage periode 4 april 2008 tot en met 
16 mei 2008 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college heeft daarom op 
27 mei 2008 besloten de Beleidsregels bijzondere bijstand 2008 defi nitief vast 
te stellen.  

 BEKENDMAKING CONCEPT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING 
Het college heeft concept-beleidsregels vastgesteld met betrekking tot schuld-

hulpverlening. De concept-beleidsregels liggen van vrijdag 6 juni 2008 tot en met 
vrijdag 18 juli 2008 ter inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben hun zienswijze naar voren te brengen. 

 VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 VOOR PERCELEN POELWEG 44-46 (ART. 11 WRO)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Poelweg 44-46 
te Uithoorn te wijzigen, waardoor voor deze percelen de bestemming “Agrarische 
doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestem-
ming “Awg - werken in het groen” zal gelden. Het ontwerpbesluit ligt met ingang 
van 6 juni 2008 tot en met 3 juli 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het 
gemeentehuis. Binnen deze termijn van vier weken kunnen belanghebbenden 
tegen dit besluit zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 
8, 1420 AA  Uithoorn.
Uithoorn, 4 juni 2008.

 WET MILIEUBEHEER, KENNISGEVING BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voor-
schriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Tinq b.v. een 
oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor een 
onbemand tankstation voor de afl evering van benzine en dieselachtige producten 
op het perceel Zijdelweg 53 te Uithoorn. In het besluit zijn wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
De aanvraag, het besluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 5 juni tot 
en met 16 juli 2008 ter inzage gedurende de openingstijden van de receptiebalie, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken 
ook buiten de werkuren worden ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons be-
sluit beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de be-
langhebbende tijdens de ter inzage legging zijn/haar zienswijze naar voren heeft 
gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/
haar redelijkerwijs niet kan worden verweten. Het besluit wordt van kracht met 
ingang van de dag na de dag waarop de termijn afl oopt voor het indienen van een 
beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het 
treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). 
Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het be-
roepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA  ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffi erecht geheven.
Uithoorn, 4 juni 2008

 VERKEERSBESLUIT
Wijk: Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Kuyperlaan 41 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 juli 2008 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning P.C. Hooftlaan 52 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 juli 2008 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

 Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 
De Kwakel Kwakelsepad 1
Mijdrecht Nieuwe Meerbode - Anselmusstraat 19 - 3641 AM
Aalsmeer Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

C1000 Oude Dorp zoekt nieuwe collega’s. Je kunt zowel 
fulltime als parttime aan de slag binnen een ondernemend 
team en in een gezellige omgeving. Werken met plezier 
staat voorop bij C1000. Daarnaast hebben we niet alleen 
prima arbeidsvoorwaarden, maar we nemen ook de 
tijd om je in te werken en wegwijs te maken bij onze 
verschillende afdelingen.

Wij zijn op zoek naar: 
Enthousiaste scholieren (vanaf 16 jaar) voor meerdere 
afdelingen, diverse uren per week. 
Winkelmedewerkers voor 32 uur per week.

Wil je meer informatie? 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over jouw 
mogelijkheden en onze wensen voor deze functie’s kijk 
dan op: www.werkenbijc1000.nl

Wil je reageren? 
Stuur dan je sollicitatie met c.v. binnen 14 dagen naar: 
C1000 Oude Dorp, t.a.v. de bedrijfsleider, 
Pr. Irenestraat 1 - 3, 1421 AN  Uithoorn.
Telefoon: 0297 - 38 25 10
E-mail: smo.fil.uithoorn@c1000.nl

•

•

NIEUWE COLLEGA’S 

Te koop:
TomTom 700 20gb arde schijf 
West Europa + fl itspalen, lader 
220 + 12 volt afst.bed. garan-
tie 400 euro. Tel. 0297-562433

Te koop:
2 Eheim pompen thermost. nw. 
afzuiger fi lter voor grote bak div. 
onderd. en boeken 75 euro.
Tel. 0297-566673

Te koop:
Cirkelzaag machine tafel nw. 
nog in verp. nw. 120 vr.pr. 60 
euro.
Tel. 0297-563448

Te koop:
2 antieke lampen voor huiska-
mer samen 50 euro.
Tel. 0172-603766
Te koop:
Digitale tv ontvanger Caiway 
nog in verp. 
Tel. 0297-562110
Te koop:
Mooie voortent v. Eriba cara-
van weinig gebr. 150 euro. in-
cl. stokken.
Tel. 0297-530640

Te koop:
Bronskleurige leeslamp halo-
geen 2-armig 10 euro.
Tel. 0297-564194
Te koop:
Miniset massief licht eiken ta-
feltjes 30 euro.
Tel. 0297-567354
Te koop:
Blouson-jack mt. 52 okergeel 
i.pr.st. 20 euro. Ds. zomerblazer 
mt. 44 10 euro.
Tel. 0297-563722

Te koop:
6 witte plastic kuipstoeltjes 
i.g.st. 2 euro p.st.
Tel. 0297-563650
Te koop:
Bronskleurige leeslamp halo-
geen 2-armig 10 euro.
Tel. 0297-564194
Te koop:
Leuke kinderfi ets jongen/meis-
je 16 inch 25 euro.
Tel. 0297-530471

Aangeboden:
Straatklinkers  ±200 st. gratis af 
te halen
Tel. 0297-568609
Te koop:
Hondenbench 91x60x71 cm 
40 euro.
Tel. 0297-582453
Te koop:
TV JVC breedbeeld 75 euro. TV 
kast 4-drs. 125 euro.
Tel. 0297-560973

Te koop:
Vitrine met mooie kristallen die-
ren 45 euro. Gsm tel. merk Sie-
mens oplader simvrij 30 euro. 
Stolp vissenkom 5 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
Jongensfi ets 24 inch ±6/8 jr. 50 
ero. Klassieke LP’s 1 euro p.st. 
Wagneer, Brahms, List, Verdi 
etc. Ecco damessch. 50 euro.
Tel. 0297-527545
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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.

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: Praktijk 
voor Eerstelijnspsychologie Nes 
a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

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 reage-
ren 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 e-
mailadres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

COLOFON

Zomerconcert in de Janskerk
Mijdrecht - Dinsdag 10 juni ge-
ven het Chr. Mannenkoor Con For-
za uit Woerden o.l.v. Martin Mans 
en het Chr. Gemengd koor Excelsior 
uit Kockengen o.l.v. Wim de Penning 
gezamenlijk een concert in de Jans-
kerk te Mijdrecht.

De aanvang is 20.00 uur. Orgel en 
piano zullen door Wim de Penning 
en Martin Mans bespeeld worden. 
De toegang is gratis.

Het Rode Kruis ook op 
lokaal niveau actief 
De Ronde Venen – In de week 
van 16 tot 21 juni a.s. wordt weer 
de jaarlijkse collecte van het Ne-
derlandse Rode Kruis gehouden. In 
De Ronde Venen zullen dan onge-
veer 140 collectanten huis-aan-huis 
aanbellen en om een bijdrage vra-
gen. De plaatselijke afdeling rekent 
er op dat met de opbrengst van de 
collecte vooral ook een aantal plaat-
selijke activiteiten kan worden uit-
gebouwd.
De Rode Kruis groep in De Ronde 
Venen maakt deel uit van de afdeling 
Stichts Weidegebied, die zich uit-
strekt van Abcoude tot Woerden en 
Montfoort. Ook in Woerden, Breu-
kelen en Abcoude zullen tijdens de 
collecteweek een groot aantal col-
lectanten de straat op gaan. Pieter 
Koopmans en Ernst Graveland hou-
den zich bezig met de organisatie 
van de collecte in De Ronde Venen. 
“Nadat we ons een aantal jaren be-
perkt hebben tot straatcollectes in 
de drie dorpskernen, zijn we er nu 
in geslaagd een flink corps collec-
tanten op de been te brengen, zodat 
we in alle woonkernen van de ge-
meente de mensen kunnen opzoe-
ken.” De beide coördinatoren reali-
seren zich dat het Rode Kruis volop 

bezig is met het inzamelen van geld 
voor de hulp in Azië. “Dat moet ook 
vooral doorgaan, want de nood is 
daar erg hoog en het internationa-
le Rode Kruis is een van de weinige 
hulporganisaties die daar iets kan 
doen. Maar daarnaast biedt de jaar-
lijkse collecte de afdelingen de mo-
gelijkheid om extra financiering voor 
de locale activiteiten te werven. Het 
Rode Kruis is ook op lokaal niveau 
erg actief. Vrijwilligers zetten zich 
in voor alleenstaanden en hulpbe-
hoevenden, anderen zijn actief in de 
rampenhulpverlening en de opvang 
en verzorging. “We hebben vorig 
jaar een succesvolle bootreis geor-
ganiseerd met de Henri Dunant voor 
een groep, door de huisartsen ge-
indiceerde alleenwonenden”, vertelt 
Ernst Graveland. “Dat willen we dit 
jaar weer herhalen, waarbij we mik-
ken op zo’n vijftig deelnemers. Ver-
der hebben we een heel mooi pro-
ject in Kurdzahli in Bulgarije waar 
we het plaatselijke Rode Kruis be-
jaardentehuis steunen. Dit keer dus 
geen oproep voor vrijwilligers of col-
lectanten, maar een oproep om het 
werk van de plaatselijke afdeling te 
steunen en de collectanten niet ver-
geefs te laten aanbellen.”

Vrijdag in Mijdrecht op het 
Burgemeester Haitsmaplein:

Voorruit repareren en 
kenteken graveren
Mijdrecht - Deze week is er de ge-
legenheid om sterretjes in de voor-
ruit te laten repareren en om het 
kenteken in de autoruiten te laten 
graveren. Het bedrijf KENMERK 
Autoruitenservice uit Groningen zal 
op vrijdag 6 juni van 10.00 tot 17.00 
te vinden zijn op het Burg. Haits-
maplein/winkelcentrum De Linde-
boom te Mijdrecht. Volg onze ver-
wijsborden. Eén op de drie ruitbe-
schadingen scheurt binnen 6 maan-
den door (onderzoek TNO). Opspat-
tende steentjes zijn er de oorzaak 
van dat veel mensen een bescha-
digde voorruit van de auto oplopen. 
Deze sterretjes kunnen eenvoudig 
doorscheuren. Hierop kan een au-
to zelfs bij de APK keuring worden 
afgekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak bij 
vorst, echter ook in de zomer kan 
door de hitte spanning in de ruit 
ontstaan, waardoor deze kan gaan 
barsten. Zelfs de schok van een ver-
keersdrempel kan al voldoende zijn. 
Onderzoek van TNO heeft uitgewe-
zen dat bijna een op de drie ruitbe-
schadigingen binnen zes maanden 
doorscheurt. Bij vorst gebeurt dat 
nog vaker. Indien dat gebeurt zal de 
ruit moeten worden vervangen. Dit 
is kostbaar (eigen risico van meest-
al 136 euro) en kost veel tijd. Door 
tijdige reparatie van de beschadi-
ging kan dit echter worden voor-
komen. Door middel van harsinjec-
tie wordt de beschadiging dan her-
steld. Dit is een relatief eenvoudi-
ge manier om een hoop ellende te 
voorkomen. Van een aandachttrek-
kende beschadiging blijft na repara-
tie niet veel zichtbaar en de ruit zal 
niet meer gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 

worden de kosten volledig Door de 
verzekering vergoed. Reparatie is 
namelijk voor de verzekering veel 
goedkoper dan vervanging. Er hoeft 
bij reparatie dan ook geen eigen ri-
sico betaald te worden en er is geen 
no-claim verlies. Vanaf een WA-Plus 
verzekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de verze-
keringsmaatschappij. In Nederland 
wordt iedere twaalf minuten een 
auto gestolen. Kenteken graveren is 
veruit het goedkoopste en één van 
de meest effectiefste methoden om 
autodiefstal te voorkomen.

Omdat alle autoruiten worden ge-
graveerd, zal de dief, om niet in de 
gaten te lopen, alle ruiten moeten 
vervangen.
Dit is veel te kostbaar en kost veel 
tijd. Liever stelen ze een andere, 
niet gegraveerde auto, even verder-
op. Veel auto’s hebben tegenwoor-
dig een startblokkering. Steeds va-
ker wordt nu bij mensen thuis inge-
broken om de autosleutels te stelen. 
De auto is dan alsnog weg. Kente-
ken graveren kan dus ook wonin-
ginbraak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aanbevo-
len door ondermeer politie, ANWB, 
Consumentenbond en verzeke-
ringsmaatschappijen.

Ook oudere auto’s zijn gewild bij het 
dievengilde; 88% van de gestolen 
auto’s is momenteel ouder dan drie 
jaar. Voor 15 euro wordt het kente-
ken door middel van professione-
le apparatuur in alle ruiten gegra-
veerd. Voor goede zichtbaarheid van 
de gravures bij regen en duisternis 
wordt geadviseerd om voor 5 euro 
extra een reflecterende coating aan 
te laten brengen. 

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - Postzegelverzamelaars, 
er is weer een ruilbeurs van de Fi-
latelisten Vereniging Uithoorn, de 
laatste van dit seizoen, en wel op 
zaterdag 7 juni. Kom dus allen en er 
is ruimte genoeg om postzegels te 
ruilen in het Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof. Zoals vanzelfsprekend is het 
op deze beurs altijd gezellig om er 
te praten over de filatelistische hob-
by bij een kopje koffie. Parkeren is 
geen probleem, er is ruimte genoeg. 
Er zijn altijd leden van de Filatelisten 
vereniging aanwezig, bij wie u infor-

matie kunt inwinnen over het verza-
melen van postzegels.
Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vind je op deze 
ruilbeurs. Ook zijn de vertrouwde 
handelaren aanwezig. 
De jeugd is eveneens tussen 11.00 
uur en 13.00 uur welkom om te rui-
len en om eventuele vragen te stel-
len over het verzamelen van postze-
gels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Vrijdag 6 juni a.s.

Jaarmarkt in Het Oude 
Dorp Uithoorn
Uithoorn - Vrijdag 6 juni a.s. organi-
seert Star Promotions in samenwer-
king met winkeliersvereniging ‘Het 
Oude Dorp’ de ‘Jaarmarkt’ in Uit-
hoorn Centrum. Deze Jaarmarkt zal 
plaatsvinden tussen 12.00 en 21.00 
uur. Tientallen kramen met een ruim 
assortiment zullen er zeker weer 
voor zorgdragen dat er voor jong en 
oud iets te vinden is, kortom voor ie-
der wat wils.
Gezellig wandelend over de Jaar-

markt vindt u hier van alles wat. 
Een lekkere versnapering variërend 
van lekker ijs, van frisse aardbeien 
en ander fruit, tot kleine snacks en 
lekkere broodjes. Er is ook van al-
les voor uiterlijke verzorging, mode, 
hobby en vrije tijd, misschien wel 
een cadeautje voor uzelf of voor een 
ander! Naast de kramen is er na-
tuurlijk voor de kinderen nog een 
draaimolen om de Jaarmarkt tot een 
geslaagd dagje-uit te maken. 

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



pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 4 juni 2008

Vervolg van de voorpagina

De Ronde Venen – Hoewel deze 
avond een kinderraad werd genoemd, 
was het in feite een buitengewone 
raadsvergadering. Vooraf werden er 
drie Ronde Tafel Gesprekken gehouden, 
waarbij de kinderen van groep 8 van 
basisschool de Eendracht hun drie 
ingediende plannen konden inbrengen 
en verdedigen. Van elke fractie zat er een 
raadslid, er was een wethouder en een 
deskundige ambtenaar. Net als bij de 
‘gewone’ Ronde Tafel Gesprekken. Het 
eerste voorstel van de kinderen was: “We 
willen graag in de gemeente De Ronde 
Venen een crossfietsbaan voor dikke 
banden en voor BMX- en crossfietsen. 
Waarom? Fietscrossen is heel erg leuk. 
Door een fietscrossbaan gaan nog meer 
kinderen bewegen. Bewegen is gezond 
en ook goed tegen overgewicht. Op de 
fietscrossbaan kunnen kinderen elkaar 
beter leren kennen. Er is nog geen 
fietscrossbaan in de gemeente De Ronde 
Venen.

Hoe moet hij eruit zien?
”Er kan een circuit worden gemaakt voor 
jongere kinderen tot bijvoorbeeld 10 
jaar en een voor kinderen van 10 jaar en 
ouder. Ook moet je bij deze baan fietsen 
kunnen huren, voor kinderen die zelf niet 
zo’n fiets hebben. Er moet dus een stuk 
grond worden gevonden, waar deze baan 
kan worden aangelegd.
Deze grond moet worden bewerkt en 
er moet extra zand op. Ook moet er een 
huisje op voor de fietsverhuur en waar je 
iets te drinken kunt kopen.”

Waar moet hij komen?
”Wij weten niet zo heel erg goed wat 
de beste plek zou kunnen zijn, maar we 
hebben wel wat ideeën. eerst dachten 
we aan de groenstrook bij de Tweede 
Zijweg en het VLC, maar dat is voor veel 
kinderen uit De Ronde Venen wat ver 
weg. Misschien is bij Allround plaats? 
Ook hebben we gehoord dat er een nieuw 
gebied komt: Marickenland. Misschien 
dat het daar ergens kan. Of ergens in het 
weiland bij een hoer die dat wel leuk en 
een goed idee vindt.”

Wat is er nodig?
Een stuk grond. Het kan grond van de 
gemeente zijn, maar misschien ook van 
een boer. Grond kost geld en we weten 
niet hoeveel. De baan moet worden 
aangelegd. Als je fietsen gaat verhuren 
moeten er fietsen worden gekocht, er 
moet een huisje worden gebouwd, je 
hebt mensen nodig die toezicht houden, 
de baan moet onderhouden worden en 
dat kost allemaal geld. Er kan echter geld 
worden verdiend met een lidmaatschap 
van een crossclub, met de verhuur van 
de fietsen en verkoop van drinken. Je 
kan ook wedstrijden organiseren. Wij 
denken dat een crossbaan in De Ronde 
Venen een goed idee is. Wij hopen dat de 
gemeente dat ook vindt en hier geld voor 
overheeft”, aldus het plan van de kids.

De aanwezige raadsleden stelden de 
kinderen vragen. Duidelijk werd al snel 
dat ze het een leuk idee vonden, maar 
niet om er een fietsverhuur en een huisje 
waar je drinken kunt kopen bij te zetten. 

De aanwezige raadsleden dachten meer 
aan een openbare baan, waar gewoon 
iedereen met zijn crossfiets naar toe kon. 
Dan is het echt voor iedereen. Maar waar. 
Schouten van de Christen Unie/SGP had 
wel een goed idee: “Wat te denken aan 
de rand van het park Wickelhof,  daar 
ligt nog een stuk open groen, zou heel 
geschikt zijn.” Er werd instemmend 
geknikt hier en daar. Ook Houmes van 
D66 had een plekje op het oog: “Achter 
de brandweerkazerne ligt nog een braak 
stuk grond.” Wethouder Lambregts, 
wethouder sportzaken,  zag ook wel wat 
in het plan: “Ik ben blij dat jullie met dit 
soort plannen komen. Ik zie in ons plan 
Marickenland wel mogelijkheden voor 
jullie plannen, alleen dat duurt nog erg 
lang voordat dat gerealiseerd wordt. 
Ik begrijp dat jullie het liever eerder 
hebben. 
Als we nu eens denken aan een simpele 
baan, niet zo’n luxe, want die kost erg 
veel geld. We wachten even af wat de 
raad straks beslist”, aldus de wethouder

Kinderboerderij
Toen kwam plan twee ter tafel: een 
kinderboerderij. In het voorstel van de 
kinderen stond o.a.: “Er is nog geen 
kinderboerderij in de gemeente De Ronde 
Venen. Het zou heel goed zijn als er een 
kwam. Zelf dachten we in de buurt van 
het NME Centrum. Die doen namelijk al 
veel  met scholen en met levende dieren 
erbij kunnen ze nog meer doen met 
lespakketten. Omgaan met dieren is heel 
belangrijk. Daardoor worden kinderen 
zorgzamer. Kinderen leren goed om 
te gaan met dieren en goed voor ze te 
zorgen. We hebben contact gehad met 
het NME en die willen op hun terrein bij 
het speelwoud wel een kinderboerderij. 
Wij hebben gehoord dat het NME gaat 
verhuizen naar Marickenland. Wij denken 
dat de kinderboerderij dan gewoon kan 
meeverhuizen.”

Werken
Ook dit pan sloeg aan bij de raadsleden, 
maar dan als het NME is verhuisd. 
“Het NME gaat over ongeveer drie 
jaar verhuizen, kunnen jullie zolang 
wachten?”, zo vroeg een raadslid 
Klaassen aan de kinderen: “Op zich wel, 
maar je kan het toch ook nu doen en 
dan straks meeverhuizen?” “Wie gaat 
het verzorgen?, zo werd gevraagd. “O, 
opa’s en oma’s, of andere vrijwilligers.” 
Op de vraag van een raadlid waarom 
hun ouders ook niet konden meehelpen 
zei Renso met een ernstig gezicht: “dat 
lukt niet, mijn beide ouders werken tot 
vijf uur.”  Wethouder Van Breukelen 
zag wel wat in dit plan, maar dan op 
langere termijn: “Dit is niet zomaar een 
eenmalige uitgave. Dit blijft geld kosten”, 
aldus de wethouder.

Speelpark
Toen kwam het laatste plan ter tafel, 
een speelpark. De kinderen schreven 
in hun voorstel: “In plaats van achter de 
computer te zitten of ergens te hangen 
zijn de kinderen lekker actief bezig. 
Het is goed voor hun gezondheid en 
ze storen andere mensen niet. Het is 
voor jong en oud. Er moet een grote 
speelruimte komen met o.a. kabelbanen, 

waterspeeltoestellen, een vlot, bruggetjes, 
glijbaan, obstakels, hindernissen en een 
grote zandbak. Ons lijkt Marickenland 
wel een goede plaats.” Ook hier werd al 
snel duidelijk dat ook dit plan wel leuk 
werd gevonden door de raadsleden, de 
wethouder en de ambtenaar, maar niet 
op korte termijn haalbaar zou zijn. In 
Marickenland, daar zou het heel goed 
kunnen passen.

Raadsbesluit
Na een kwartiertje pauze volgde direct 
na deze Ronde Tafel Gesprekken 
de echte raadsvergadering waar de 
besluiten genomen gingen worden.  
Het was burgemeester Burgman ook 
opgevallen hoe knap deze kinderen dit 
hadden voorbereid: “Heel knap gedaan. 
Een aantal van jullie zou ons zo kunnen 
komen helpen met ons werk. Er zit echt 
talent onder deze jeugd.” Ook raadslid 
Schouten had niets dan lof voor de 
kinderen en hun plannen: “Ik ben er echt 
verbaasd over”, zo zei hij. “Ze wisten heel 
goed waar ze het over hadden. Ik vind 
alle drie de plannen goed, maar ze zullen 
niet alle drie snel te realiseren zijn. Ze 
zouden alle drie goed in Marickenland 
passen, maar dat duurt nog minstens 5 
jaar. De crossbaan, die zou bij Wickelhof 
kunnen”, zo stelde hij. Ook Houmes 
vond alle drie de plannen heel goed: 
“Gericht op gezondheid, sport en cultuur. 
De crossbaan zou volgens mij op korte 
termijn te realiseren zijn en de andere 
twee later. Het idee van Schouten om het 
aan de rand van het park Wickelhof te 
doen vind ik een heel goed idee.”

Moet kunnen
Anco Goldhoorn van Ronde Venen 
Belang zei ook direct dat de crossbaan 
heel snel moest kunnen en de overige 
twee plannen zeker meegenomen 
moesten worden bij Marickenland. Ook 
de overige fracties waren deze meningen 
toegedaan. Wethouder Lambregts: “Het 
is duidelijk. De raad wil de crossbaan 
snel en de andere twee meenemen in ons 
plan Marickenland. Dat lijkt mij ook een 
heel goed plan. Alle drie de plannen zijn 
goed doordacht. Ik beloof jullie dat we ze 
zeker zullen meenemen. De crossbaan 
moet mijns inziens ook snel kunnen. 
Gaat echter wel geld kosten, dus zullen 
we dat moeten uitwerken en dan weer 

aan de raad geld vragen.”
Houmes: “De crossbaan moet dit jaar nog 
gerealiseerd kunnen zijn.”  Bijna iedere 
fractie stond te juichen en zei eigenlijk 
dat de plannen er zouden komen, 
behalve Hoogstraten van het CDA: “Ik 
zeg zeker niet dat ook ik de plannen niet 
mooi en zo vind, maar laten we even met 
beide benen op de grond blijven staan. 
Alle drie deze plannen kosten heel veel 
geld. We gooien hier nu zomaar even 
met tonnen, dat doe je niet zomaar even”, 
aldus Hoogstraten.

Loze beloftes
We moeten wel realistisch blijven en niet 
omdat er nu een zaal vol kinderen zit, loze 
beloftes gaan doen. We doen nu even of 
zo’n crossbaan er zo staat. Er moet wel 
degelijk toezicht bij komen, want als 
gemeente blijf je er verantwoordelijk 
voor. Je moet er toch niet aan denken 
als er wat gebeurt.” Raadslid Rasnabe 
van Gemeentebelangen zag dat niet 
zo: “Er is toch ook geen toezicht bij de 
skatebaan?”, zo stelde hij. “Als je als 
gemeente zo’n crossbaan laat aanleggen 
is de gemeente verantwoordelijk”, hield 
Hoogstraten vol. En zomaar even een 
crossbaan neerleggen nog dit jaar, kom 
eerst maar eens met een voorstel waarin 
deze zaak goed is onderzocht, een 
financieel plaatje en een plaats.”

Er kwam een schorsing en de raad nam 
toen het volgende voorstel aan: De raad 
van de gemeente De Ronde Venen, gelezen 
de kinderraad voorstellen, crossfietsbaan, 
kinderboerderij, speelpark, besluit: het 
college te verzoeken op korte termijn de 
mogelijkheden te bezien of (elementen 
uit) voorstel nummer 1 om een 
crossfietsbaan voor dikke banden en voor 
BMX- en crossfietsen in De Ronde Venen, 
op korte termijn  kan ( kunnen) worden 
gerealiseerd. Het college te verzoeken op 
korte termijn de mogelijkheden te bezien 
of (elementen uit) voorstellen 2 en 3 bij 
de planontwikkeling in Marickenland 
kunnen worden betrokken. De raad nam 
dit voorstel unaniem aan.

Een gejuich barstte los in de raadzaal en 
nu maar hopen dat de gemeenteraad en 
het college hun gedane beloftes kunnen 
waarmaken...

Kinderen brachten drie plannen 
ter tafel en alle drie haalden het

Veel politiek talent bij groep 8 van 
basisschool de Eendracht



Regio - Het is al bijna juni maar 
Brassband Concordia startte met 
een koraal genaamd “All in the april 
evening”. Eigenlijk is het een ge-
dicht over de lammetjes in de wei 
die dankzij de kracht van god elk 
jaar weer het begin van de len-
te aangeven. Het tweede stuk ‘The 
power of the Megatsunami’ heeft, 
als je de titel op het eerste oog be-
kijkt, te maken met de Tsunami zo-
als wij die kennen maar het stuk is 
al voor de Tsunami geschreven. De 
muziek begint rustig maar wordt al-
lengs dreigender waarbij je voelt dat 
er iets staat te gebeuren. Dan ko-
men de snelle passages en zie je 
de stromen modder, de vluchtende 
mensen en alle ellende weer voor je 
geestesoog passeren. Nummer drie 
is een bugelsolo van Anniek Stol-
werk. Een bugel is een cornet waar-
van de buis steeds wijder wordt in 
de vaktermen boring genoemd. In 
de solo worden de hemelse kleuren 
verteld. ‘Country scene’ is vrij zwa-
re muziek waar je geen huppelende 
boerenmeisjes hoort maar de lang-
zame stromen van de bergrivieren 
en de landelijke bevolking die naar 
het kleine dorpskerkje loopt door de 
weilanden met in de verte de ber-
gen met de wegsmeltende eeuwi-
ge sneeuw. Het vierde lied Dioge-
nes is een stuk over de bekende 
wijsgeer en keren we terug naar het 
oude Griekenland waar de ontmoe-
ting tussen Alexander de Grote en 
Diogenes plaatsvindt. Je hoort het 
hoefgetrappel van de paarden in de 
stoet van Alexander.

Lantaarn
Dan komt het gedeelte over de be-
kende anekdote van Diogenes die 
op klaarlichte dag met een lantaarn 
op straat loopt: “Ik ben op zoek naar 
eerlijke mensen.” Het laatste deel is 
heftig en gaat dan langzaam over 
in de tragiek van de dood van Di-
ogenes en zijn filosofieën. Het laat-

ste stuk wat Concordia ten gehore 
bracht was over ‘Castle Coch’ een 
Engels kasteel gebouwd in 1877. 
Het kasteel is nog steeds te bekij-
ken maar de toenmalige wijngaard 
is verdwenen. In de muziek hoor 
je het vrolijke gesnap van de drui-
venplukkers die met elkaar grapjes 
maken en de druiven in de gereed-
staande manden gooien. Stephan 
Koppelaar, de dirigent, vertelt dat 
Concordia op 1 november 110 jaar 
bestaat en dat eigenlijk al het hele 
jaar concerten worden gegeven ter 
ere daarvan. Het vorige concert was 
country en western en ook was een 

thema een keer een reis door Euro-
pa. Dit concert vormde een gedeelte 
van het concert wat in maart was af-
gelopen en er zijn een paar stukken 
bijgevoegd zoals Diogenes wat vol-
gens Koppelaar een echte uitdaging 
is om te spelen. Na de pauze kwam 
KNA allereerst met een vrij moeilijk 
stuk ‘Emperata ouvertur’ van Clau-
de Smith. Echt Amerikaanse blaas-
muziek. In Amerika hebben eigenlijk 
alle highschools hun eigen blaasor-
kest. Het tweede grote stuk was het 
bekende Lord of the Rings.

Geschreven
Een stuk dat lang voor de film al is 
geschreven. Johan de Meij, de com-
ponist, was een keer in de boeken-
kast aan het zoeken en vond het 
boek in de ban van de ring van Tol-
kien en raakte zo geïntrigeerd dat 
hij er een muziekstuk over schreef. 
Dat duurde vier jaar en de premiè-
re was in 1988. De ring bezit tover-
kracht en de vertegenwoordigers 
van het kwaad proberen de ring in 
handen te krijgen om zo de macht 
over de wereld te hebben.

De ring moet worden vernietigd in 
een vuurberg en de hobbit Frodo 
gaat met behulp van de tovenaar 
Gandalf aan die zware taak begin-
nen. In de muziek hoor je de mys-
terieuze klanken, dan weer heftige 
stukken waar de vijandelijke mach-
ten verschijnen. In het tweede deel 
volgt het monotoon ritme van het 

slagwerk dat de tocht aangeeft, dan 
de angst van de vijandelijke krach-
ten die aanvallen, waarbij Gandalf in 
gevecht met een monster naar be-
neden stort. Indrukwekkend is de 
marche funèbre.
Het derde deel beeldt het feest uit, 
de vrolijke volksdans maar ook de 
vastberadenheid en de edelmoe-
digheid van de hobbit en de berus-
ting als het schip langzaam in de 
verte verdwijnt. ‘Wedding March’ 
is een stuk van Jan van der Roost, 
geschreven voor de bruiloft van Jo-
han de Meij en is nog niet uitgege-
ven. Vrolijke muziek van de bruiloft-
stoet en het bruidspaar dat buiten-
gekomen confetti over zich heen-
krijgt. ‘An American in Paris’ is ge-
schreven door Gershwin die al op 
tienjarige leeftijd voor de piano viel 
die eigenlijk bestemd was voor zijn 
broer. Hij staat bekend om zijn sym-
fonische jazz en dit stuk is geschre-
ven in 1928 en je hoort de toerist 
wandelen door de bekende straten 
en het vrolijke Parijs van de jaren na 
de eerste wereldoorlog. Zelfs de ou-
derwetse blues is niet vergeten en 
fluitend loopt de toerist flanerend en 
kijkend naar de Franse meisjes over 
de trottoirs. Gershwin is de eerste 
componist die klassieke muziek met 
jazz vermengde. Ruud Pletting, diri-
gent van KNA, vertelt dat het wel de 
bedoeling is dat volgend jaar weer 
HaFaBra komt, dus met het fanfa-
reorkest erbij. Maar dit keer dus als 
tussendoortje een lenteconcert.
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Samenwerking Concordia en KNA 
leidt tot Lenteconcert

Natuur 
dichtbij 
huis

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

dE schOLEKstEr

Misschien hebt u haar zien zitten 
broeden op het pas ingezaaide 
maisveld langs de Hoofdweg, 
Mijdrecht,  een paar weken te-
rug. Een zwart-witte vlek, met 
een feloranje snavel, op de ak-
ker waar nu de maïsplanten al 
behoorlijk hoog staan. Scholek-
sters houden van nesten met 
veel uitzicht en kiezen dan ook 
bij voorkeur weilanden uit waar 
het gras heel kort is of zelfs ont-
breekt, zoals een bouwland of 
een dam tussen twee weilan-
den. Het is dan een probleem 
als er koeien over de dam moe-
ten. De boer werkt dan met 
een nestbeschermer en meest-
al gaat dit  goed, d.w.z. de eie-
ren komen uit. De meest vreem-
de plekken kiezen ze uit om 
hun nest te maken: bekend is 
dat ze boven op de platte da-
ken van een fabriekshal in het 
grint nestelen. Ook dit jaar kon 
je weer Scholeksters tegenko-
men op ons industrieterrein. Op 
het dak van het Veenlandencol-
lege heeft jarenlang een paar-
tje Scholeksters een nest gehad, 
waarschijnlijk steeds dezelfde, 
want ze zijn behoorlijk plaats-
trouw. Bij boer Peek aan de Bo-
vendijk zit een Scholekster te 
broeden in de paardenbak en 
blijft zitten als er wordt paard-
gereden.
De Scholekster, ook wel Bonte 
Piet genoemd, is de enige wei-
devogel die z’n jongen voert. 
Ze vliegen dan af en aan van 
een weiland naar zo’n plat dak 
met voer in de snavel. De jon-
gen vertrekken pas als ze kun-
nen vliegen.

Zoals bij de meeste weidevo-
gels gaat het niet goed met de 
Scholeksters, ook hun aantal 
wordt snel kleiner. Waarschijn-
lijk is het de snelste daler. De 
ruim 80.000-130.000 paren in 
2000 zouden  afgenomen zijn 
met de helft zodat we nu onge-
veer 40.000-65.000 paren heb-
ben overgehouden. Reden voor 
de vogelbeschermers dit jaar 
uit te roepen tot het Jaar van de 
Scholekster. Allerlei tellingen en 
onderzoeken worden gedaan 
om er achter te komen wat de 
oorzaken van de daling zijn en 
maatregels  moeten de daling 
tot stilstand brengen .
Op www.jaarvandescholekster.
nl staat veel informatie.
Veel genoeglijke uren buiten.

Gerrit Hiemstra
Coördinator

weidevogelbescherming IVN
De Ronde Venen & Uithoorn. 

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Brug bij Vrouwenakker 
ligt er eindelijk in
Vrouwenakker - Al een aantal da-
gen was het een drukte van belang 
bij de Vrouwenakkerse brug, zo-
als die in de volksmond genoemd 
wordt. 
Vrachtwagens, kleine hijskranen, 
afzetlinten, overal borden waar-
op aangegeven stond dat je num-
mers moest volgen voor bepaal-
de richtingen. Maar eindelijk kwam 
dan het grote moment dat de brug 
op zijn definitieve plaats gehesen 
werd. Dat had ook nog wat voeten 
in de aarde want de overtocht van-
uit Friesland, waar de brug vandaan 
kwam, liep vertraging op door de 
storm en het schip met zijn kostba-
re en zware vracht kon het IJssel-
meer niet over en omdat het schip 
’s nachts niet door Amsterdam kon 

varen werd het een dag later en kon 
men in plaats van vrijdag 30 mei pas 
op zaterdag 1 juni beginnen met de 
takelwerkzaamheden. Olof Straat-
man, toezichthouder, vertelt dat de 
twee delen waaruit de brug bestaat 
bij de Nassaubrug bij Alphen zijn 
platgelegd. Dat zijn dus de val (rij-
dek) en de balans (bovendeel). Bij 
de Zegerplas werden beide delen 
weer rechtopgezet omdat de boot 
ook door andere bruggen en sluizen 
nog moest varen om bij de uiteinde-
lijke bestemming te komen. Op vrij-
dagavond is men gestart met één 
grote kraan. De andere kraan is za-
terdag opgebouwd en beide kranen 
hadden elk twee kleine hulpkra-
nen. Beide onderdelen werden eerst 
op de wal gelegd, omdat de nood-

brug er nog ligt. Toen is de kraan 
verplaatst en zijn beide delen op de 
uiteindelijke plaats van bestemming 
neergelegd. Zaterdag is de val ge-
plaatst en zondag de balans. Om 
14.00 uur lag de brug op de uitein-
delijke plaats. Om 17.00 uur is be-
gonnen met de omleidingen te ver-
wijderen en werden de kranen afge-
bouwd en weggereden. 

Maar het is nog niet allemaal klaar, 
want in het weekend van 13, 14 en 
15 juni wordt de brug weer afge-
sloten omdat het asfalt dan wordt 
gelegd. Na dat weekend wordt de 
hulpbrug dan verwijderd en wordt 
het fietspad in orde gemaakt en vol-
gens de provincie zou dan op 30 juni 
de officiële opening plaatsvinden. 
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Open dag AKU 14 juni
Regio - Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de club zet AKU, At-
letiek Klub Uithoorn, de poort open 
om iedereen die onbekend is met 
atletiek of gewoon nieuwsgierig is 
naar wat AKU en de atletieksport te 
bieden heeft, een kijkje te laten ne-
men.
Zaterdag 14 juni is iedereen van har-
te welkom tussen 10.00u. – 12.00u. 
op sportcomplex de Randhoorn, dat 
het makkelijkst is te bereiken via de 
Noorddammerweg.
AKU bestaat deze zomer 27 jaar en 
is een bloeiende en groeiende ver-
eniging. De vereniging heeft op dit 
moment 325 leden in vele leeftijds-
categorieën die actief zijn op een of 
meer onderdelen van de ‘moeder’ 
van de sporten.
In de beginjaren beschikte AKU niet 
over een atletiekaccomodatie en 
werd er getraind op de weg en werd 
er achtereenvolgens getraind op het 
handbalveld van VDO en het voet-
balveld van Uithoorn. In 1989 bood 
VDO AKU de gelegenheid om aan 
de buitenrand van een van hun vel-
den een primitieve atletiekbaan aan 
te leggen. Op dat moment was dat 
voor de club al een rijkdom, maar 
een echte atletiekbaan bleef een 
grote wens.
Deze wens ging in vervulling in 
1998 toen de gemeente besloot dat 
het hele sportpark i.v.m. woning-
bouw moest verhuizen naar Leg-
meer-west en in 1999 konden we 
een prachtige accommodatie met 
een vierbaans kunststofbaan in ge-
bruik nemen. Op deze baan kun-
nen alle atletiekonderdelen beoe-
fend worden.

Voor wie?
Iedereen vanaf 6 jaar en tot elke leef-
tijd daarna kan lid worden van AKU. 
Hardlopen is natuurlijk een belang-
rijk onderdeel van de atletiek, maar 
iedereen kan actief zijn met andere 
onderdelen zoals ver- en hoogsprin-
gen, hordenlopen, speerwerpen, ko-
gelstoten en discuswerpen.
Op maandag en vrijdag trainen alle 
jeugdleden en wordt er afwisselend 
op alle genoemde onderdelen geoe-
fend en getraind. Daarnaast zijn er 
vanaf de leeftijd van 12 jaar speci-
alistische groepen voor die atleten 
die op een specifiek onderdeel wil-
len trainen. Zo is er een groep die 
zich richt op ver- en hoogspringen, 
horden en sprint, en er zijn twee 
groepen die gericht trainen op de 
middenlange afstand. Binnenkort 

start er een groep die vooral actief 
wil zijn op de werpnummers. Op de 
dinsdag, woensdag en donderdag 
zijn trim- en lopersgroepen voor se-
nioren en ouderen actief.
Dit alles onder leiding van een grote 
groep gekwalificeerde trainers.
Deze opzet heeft in de afgelopen ja-
ren al heel veel succes opgeleverd. 
Naast het feit dat de klub iedereen 
een breed scala van atletiekonder-
delen kan bieden, hebben een aan-
tal talenten zich al heel goed ont-
wikkeld. Vorig jaar is b.v. een juni-
orenteam van meisjes 3e geworden 
van Nederland, zijn enkele junioren 
kampioen van Nederland geworden 
en zijn er al veel atleten die op de 
ranglijst bij de eerste 10 van Neder-
land horen.

Waarom ?
Steeds blijkt weer dat veel men-
sen AKU niet kennen maar voor-
al niet weten wat atletiek te bieden 
heeft. Om iedereen de kans te bie-
den om vrijblijvend kennis te maken 
met de verschillende facetten van 
deze mooie sport, nodigen we ie-
dereen uit die belangstelling heeft/
nieuwsgierig is, om een kijkje te ko-
men nemen. We richten ons met na-
me op de regio’s Uithoorn/De Kwa-
kel, de Ronde Venen en Vrouwenak-
ker/Liemeer.
Naast alle informatie die u over de 
vereniging kunt krijgen, kan iedere 
bezoeker ook actief kennis maken 
met verschillende onderdelen van 
de atletiek.
Er worden tussen 10.00u. – 12.00u. 
voortdurend 4 clinics gehouden 
waar elke bezoeker op elk moment 
naar kan kijken maar ook aan mee 
kan doen.
Er is een clinic sprint en horden  
waar u als speciale attractie uw 
maximale snelheid kunt trainen, er 
is een clinic verspringen, er is een 
groep bezig met hoogspringen en 
de laatste clinic is kogelstoten.
 Atleten van AKU zullen op elk on-
derdeel actief zijn om uitleg te ge-
ven maar vooral om hun eigen ta-
lenten te demonstreren en daarmee 
te laten zien wat al die atletiekon-
derdelen inhouden.
Trainers van AKU zullen de afzon-
derlijke clinics begeleiden.
Er zal een informatiestand worden 
ingericht waar alle bezoekers de no-
dige informatie kunnen krijgen van 
mensen van de club. Bij vertrek krij-
gen alle bezoekers ook een infor-
matiepakket mee naar huis.

Prijs-klaverjassen in
de Merel   
De Ronde Venen - Op vrijdag  6  
juni is er  prijs-klaverjassen in ca-
fè de merel in Vinkeveen  , er zullen 
vier giffies gespeeld worden , 20.00 
uur aanwezig zijn, de aanvang  van 
het klaverjassen  is om 20.15 uur, 
dus kom op tijd s.v.p.   

De uitslag van de laatste keer was;

A. Blokdijk                              7148  punten
2  Frans Bierstekers                 6943 punten
3  Loes Verbruggen                 6883  punten
4  A.v. Breukelen                     6781  punten 
5 C.v.Bemmelen                       6592 punten
5A.v.Scheppingen                   6592  punten

De poedelprijs was voor   William  
Mayenburg   met   4365 punten.

De  prijs-klaverjas-avonden  in cafe  
de Merel  voor  2008 zijn dus,  6 en 
20 juni en  als laatste avond voorlo-
pig  vrijdag 11 juli . Op donderdag 
17 juli is er prijs-klaverjassen in de 
feesttent  te Vinkeveen   aanvang 
13.30 uur.          

Plaats van handeling  Cafe de Me-
rel
Arkenpark “MUR” no 43 
3645 EH   VINKEVEEN
0297-263562 of  0297-264159

Zaterdag 7 juni
Strijd om de bedrijven 
voetbalbeker
De Ronde Venen - Op 7 juni aan-
staande barst de strijd om de Ron-
de Venen Cup weer los. Een jaarlijks 
terugkerend sportief evenement op 
het terrein van Argon waaraan ve-
le Ronde Veense bedrijven en de 
toeschouwers groot plezier bele-
ven. De opbrengst van het toernooi 
gaat naar goede doelen. De deelne-
mende teams zijn zich al volop aan 
het voorbereiden om titelverdediger 
Verweij Printing van de troon te sto-
ten. Het bedrijvenvoetbaltoernooi 
om De Ronde Venen Cup is een ge-
zamenlijke activiteit van Rotaryclub 
Mijdrecht en Sportvereniging Ar-
gon.

Dit jaar doet een 10 teams mee: De 
teams zijn: Auto Berkelaar  samen 
met  G. Brouwer & Zn, Bouwbedrijf 
Midreth,  BvCM, Protestantse Ker-
ken Mijdrecht,. Klap - des Bouvrie & 
Bredius samen met Veerhuis Bouw, 
Meeùs, Rabobank Veenstromen, SC 
Johnson, Van Walraven en Verwe-
ij Printing.

Om 10.00 uur wordt de aftrap ge-
daan door Joop Lelieveld, directeur 
van Bouwbedrijf Midreth. 
De finalewedstrijden worden ge-
speeld om 16.00 uur.

Familiedag 
Het bedrijven voetbaltoernooi is een 
echte familiedag: er is tafelvoetbal, 
een grote sjoelbak, schminken, bij 
mooi weer een gezellig terras, muzi-
kale omlijsting door VIOS. Om 11.00 
uur en om 13.00 uur zijn er wedstrij-
den gatschieten op het Cruyffcourt 
voor kinderen tot en met 16 jaar. Een 
loterij met mooie prijzen maakt de 
opbrengst van het toernooi nog gro-
ter. Spelen om De Ronde Venen Cup 
is natuurlijk leuk, maar het toernooi 
heeft meer te betekenen. De op-
brengst van het toernooi gaat naar 
goede doelen. De doelen dit jaar 
zijn de verwendag voor moeders 
van kinderen met een handicap, het 
kerstdiner van De Cirkel (een socië-
teit voor volwassenen met een ver-
standelijke beperking), een wees-
huis in India, een onderwijsproject 
in Kenia (Wajir) en Aqua Viva, een 
project in Brazilië. Ook Argon ont-
vangt een deel van de opbrengsten 
voor activiteiten die uit de reguliere 
begroting niet betaald kunnen wor-
den en een belangrijke bijdrage zijn 
aan de jeugdactiviteiten.  Dankzij de 
vele sponsors is het toernooi ieder 
jaar een groot succes. De totale op-
brengst van het toernooi was vorig 
jaar 35.000 Euro.

Eva Lubbers wint 2 maal 
zilver op NK Atletiek
Regio - Afgelopen weekend heb-
ben een aantal junioren van AKU 
zich van hun beste kant laten zien 
op het Nederlands kampioenschap 
atletiek in Groningen. Onder warme 
maar goede omstandigheden wer-
den, verdeeld over 3 dagen, alle at-
letiekonderdelen afgewerkt. AKU, 
dat de het laatste jaar goed aan de 
weg timmert had een mooie delega-
tie afgevaardigd. 
Talent Eva Lubbers wist maarliefst 
2 medailles in de wacht te slepen 
in het sterke veld. Op zaterdag liet 
ze op haar favoriete onderdeel, het 
hoogspringen, met een sprong van 
1.75m weer zien dat ze haar vorm 
weer gevonden had. Slechts 1cm 
onder haar record, en 3 cm van de 
winst af was ze hier dan ook zeer 
content mee. De dag erna ontpop-
te zich een erg spannende strijd tij-
dens het verspringen waar Eva met 
een recordsprong van 5.73m zelfs 
even leider in de wedstrijd was. 
Maar in de laatste ronde kwam de 
regerend Nederlands kampioene 
indoor toch nog voorbij. Desalniet-
temin een geweldige prestatie. Op 
de 200m liep ze in de series en pas-
sant nog een persoonlijk record en 
clubrecord van 24.76sec, en kwam 
ze in de finale net tekort voor het 
podium met een 4e plaats.

1500 m
Lotte Krause kwam dit weekend uit 

op de 1500 meter. De concurrentie 
startte hard maar Lotte bleef lang bij 
wat resulteerde in een dik persoon-
lijk record van 5.10.76 en een 17e 
plek. Op de 400 meter horden hiel-
den Simone de Jong en Helen van 
Rossum de eer van AKU hoog. Si-
mone eindigde net boven haar per-
soonlijk record in 74.89. Helen open-
de heel hard waardoor ze uitkwam 
op een nipt persoonlijk record van 
72.47 sec. 
Verder deden Githa de Wildt en 
Wouter Heinrich mee op de 800 me-
ter. Beiden zijn ze nog C junior, en 
dus 2 jaar jonger dan de rest van 
de deelnemers maar hun tijden dit 
seizoen waren al goed genoeg om 
de limiet te halen voor deelname. 
En dat bleek want beiden wist zich 
prima te weren in het geweld op de 
800 meter. Wouter liep een nipt per-
soonlijk record van 2.10.13 en Githa 
liep een sterke race in 2.30.32. Wou-
ter mocht ook nog op de 1500 me-
ter starten op de zondag waar hij 2 
seconden boven zijn persoonlijk re-
cord bleef: 4.31.32. Mooie presta-
ties maar de grootste winst voor de-
ze 2 atleten was de ervaring van zo’n 
mooi toernooi. 

Willen mensen kennis maken met 
atletiek en proeven wat het inhoudt; 
zaterdag 14 juni is er een open dag 
bij AKU van 10uur tot 12uur op het 
sportpark Randhoorn.

Jimboy Pinxteren, 2de in 
ngf-minitour
Wilnis -  Jimboy Pinxteren, lid van 
Golf & Countryclub Liemeer, heeft 
afgelopen zaterdag in de door de 
NGF georganiseerde landelijke mi-
ni tour wederom een prijs weten te 
veroveren. Op de lastige baan van  
Weesp (veel water en smalle fair-
ways) moest Jimboy in een sterk 
veld van 33 deelnemers (25 jongens 
en 8 meisjes), alleen de elf jarige 
Mischa Lokhoff (die ook de mini-
tour in Noordwijk op zijn naam had 
geschreven) voor laten gaan. Zijn 
tweede plaats werd beloond met 

een prachtige beker. De Wilnisse 
Danique van Scheppingen behaal-
de bij de meisje de vijfde plaats.
Leuk detail is dat Jimboy’s NGF 
trainingsmaatjes Jesper Vos, Dil-
lon Koense en Fabian van Bockel 
ook in de prijzen vielen. De achtste, 
zesde en derde plaats werden door 
hen ingenomen. De 4 heren wilden 
na afloop graag op de foto, om hun 
bekers te tonen en om deze foto op 
de eerst volgende training aan hun 
NGF-trainer Jim van Heuven van 
Staereling te kunnen overhandigen.

De Merel organiseert 
Rabobank Toertocht
De ronde venen - Fietsclub De 
Merel organiseert op zondag 8 ju-
ni de Rabobank Toertocht. De Rabo-
bank is sinds dit jaar sponsor van de 
fietsvereniging. Deze toertocht komt 
in de plaats van de al jaren bestaan-
de Pijl van De Ronde Venen.

Gekozen kan worden uit drie af-
standen, namelijk 50, 100 en 150 ki-
lometer.
De afstand van 50 kilometer is uiter-
mate geschikt om met het gezin te 
fietsen. Deze route gaat via Waver 
en Abcoude naar Nederhorst den 
Berg. Daar is een controle en kan er 
worden gepauzeerd om gezellig wat 
te drinken en te eten. Na de stop 
gaat de route via Vreeland en Vinke-
veen terug naar Mijdrecht.
De route van 100 kilometer is be-
doeld voor de meer geoefende fiet-
ser. Deze route gaat via Harmelen, 
Woerden, Woerdense Verlaat en 
Zegveld naar Nieuwkoop. Daar is 
voor deze afstand de stop. Daarna 
gaat de route via Aarlanderveen, Al-
phen aan den Rijn, Ter Aar en Ze-
venhoven terug naar Mijdrecht. U 
fietst ook langs het nieuwe natuur-
gebied dat onlangs bij de Dierenbe-
graafplaats is aangelegd.
De route van 150 kilometer is be-
stemd voor de prestatieve lange-
afstandsfietsers. Zij rijden eerst de 
lus van 100 kilometer en komen dus 
weer even in Mijdrecht om daarna 

de lus van 50 kilometer te fietsen.
Of u nu houdt van rustig fietsen of 
van lekker doorfietsen: er is altijd 
wel een afstand voor u bij. De toch-
ten zijn geschikt voor iedereen die 
van fietsen houdt. De routes lopen 
over rustige binnenwegen, door en 
langs waterrijke gebieden en land-
schappen van West-Utrecht en het 
Groene Hart.

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

Starttijden
150 km 8.00-10.00 uur
100 km 8.00-11.00 uur
50 km  
8.00-12.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 
voor de route van 50 kilometer en 
€ 3,- voor beide andere routes. Dit is 
inclusief een verzekering. Leden van 
TTC De Merel en andere fietsvereni-
gingen betalen € 1,- minder.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg 
gemakkelijk fietsen, gewoon de pij-
len volgen. Voor het geval u een pijl 
‘mist’, krijgt u natuurlijk ook een rou-
tebeschrijving mee. U hebt onder-
weg alle tijd: de eindcontrole sluit 
om 16.00 uur.  Bij de start krijgt ie-
dere deelnemer een attentie van de 
Rabobank. Fietsclub De Merel re-
kent op een hoge opkomst.

UWTCers leveren goede 
prestaties Noordhollandcup
Uithoorn - Op de mooie cross-
baan van Schagen werd weer een 
Noordhollandcup verreden.UWTC 
was vertegenwoordigd door dertig 
rijders en rijdsters Onder plezierige 
weersomstandigheden werd weer 
fel strijd geleverd . 

De concurrentie uit Velsen, Langen-
dijk, Heiloo en Schagen lieten zich 
ook niet van de baan fietsen zodat 
er in  een aantal spannende man-
ches werd uitgemaakt wie er finale-
plaatsen gingen halen .
De UWTCers leverden goede pres-
taties en eindigden steeds in de 
voorste linies.In de finales moest al-
les uit de kast worden gehaald en 
dat resulteerde in een aantal ere-
plaatsen.

Hier volgen de uitslagen.
Klasse 6 -7 jaar.a finale:4e Donne van Span-
keren 5e Maarten Eveleens 6eJochem van 
der Wijngaard

Klasse 7-8 jaar a finale:2e Maarten van der 
mast 3e Moreno blom.
Klasse 8-9 jaar: a finale 2e Bart van Bem-
melen 3e Mitchel Vink 5e Geert Eveleens.
b finale:1e Wesley ter Haar 3e Jurre Over-
water.
Klasse 9-10 jaar a finale:7e Scott Zethof 8e 
Dane Caldenhove. B finale:2e Jim Pieters 3e 
Ulysse de sepibus 5e Martijn Broos.
Klasse 10-11 jaar:a finale 1e Jaivy Lee Vink 
6e Thomas van der Wijngaard.
Klasse 11-12 jaar: a finale 1e Roberto Blom 
3e Mats de Bruin. B finale 7e Miquel Bos 8e 
Jesse Postma
Klasse 12-13 jaar: b finale 4e Danny de Jong 
7e Tessa Harmsen.
Klasse 13-14 jaar: a finale 1e Mike Veenhof 
3e Sven Wiebes 5e Michael Bon.
Klasse 14-15 jaar:b finale 1e Fedor Loos.
Klasse 15-16 jaar: b finale 6e Kevin de 
Jong.

Petje af voor de rijders die stranden 
in de manches want ook zij hebben 
hun uiterste best gedaan.

Succesvolle menwedstrijd 
bij paardensport 
vereniging Troje 
Regio - Afgelopen vrijdag 30 mei 
organiseerde p.s.v Troje  een offi-
ciële KNHS menwedstrijd dressuur 
en vaardigheid. Tevens kon men 
voor deze wedstrijd ook  starten in 
de hobby klasse. Er waren precies 
genoeg deelnemers, om voordat het 
donker werd 2 dressuur proeven en 
een vaardigheidproef af te leggen .
Onder gunstige weersomstandig-
heden starten de eerste deelnemer 
om 18.30 en om half 11 de laatste 
combinatie. Zoals gebruikelijk was 
het weer knus en gezellig op de Tro-
je locatie en voor zowel de deelne-
mers als de organisatie voor her-
haling vatbaar. Uitslagen Dressuur 
mennen  Klasse B
Alle deelnemers in deze 
klasse hadden een super resul-
taat neergezet want bijna iedereen 
kon naar huis met een of zelfs twee 
winstpunten.
Op de eerste plaats met maar liefst 
199 punten eindigde Gonny v.d. 
Broek met haar aanspanning  Mario 
en Jelle voor proef 74 en 205 punten 
voor proef 76 Beide proeven waren 
goed voor 2 winstpunten.
Op de tweede plaats met 198 + pun-
ten  Kimberly van Engelen met haar 
aanspanning Wicked Jolly Olly  voor 
proef 74 en  201 voor proef 76 .Ook 
deze proeven leverde 2 winstpun-
ten op. Op de derde plaats ook met 

198 punten eindigde Marjon Koor-
neef met haar aanspanning Broeks 
Mayke  voor proef 74, goed voor 2 
winstpunten. En voor proef 76 kreeg 
Thea v Schaik 197 punten waarmee 
zij dan ook met 2 winstpunten naar 
huis kon gaan en op de derde plaats 
eindigde .

Klasse L
In de Klasse L waren de resulta-
ten helemaal super te noemen want 
op de eerste plaats eindige Milou 
Scholten met haar aanspanning Pe-
tra met 219 punten voor proef 78,en  
maar liefst 225 punten voor proef 79  
goed voor 3 winstpunten per proef. 
Op de tweede plaats eindigde Wybe 
Kramer met zijn aanspanning  Zol-
tan met 209 punten voor proef 78 en 
208 voor proef 79 goed voor 2 winst-
punten per proef. De uitslag voor de 
vaardigheid wedstrijd is als volgt
Op de eerste plaats Gonny v.d.Broek 
met 0 strafpunten in een tijd  139,06 
en 64,34 seconde in de barrage 
Tweede werd Kimberly van Enge-
len met 0 strafpunten in een tijd van 
143,63 en 55,36 seconde in de bar-
rage 

Derde werd Wim v Bruggen met zijn 
aanspanning Lobke en Prim met 3 
strafpunten in een tijd van 138,4 se-
conde
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Tien Jaar Johannes 
Hospitium
De Ronde Venen  - Afgelopen 
donderdag, 29 mei organiseerde het 
Johannes Hosptium haar jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Een goede traditie 
om alle vrijwilligers, uit de zorg, de 
koks, de technische mannen, gast-
vrouwen, maar ook de verpleegkun-
digen en vaste medewerkers een 
bijzondere dag te bezorgen. Het he-
le jaar 2008 staat in het teken van 
het tweede lustrum van het Johan-
nes Hospitium, maar deze dag was 
speciaal voor de vrijwilligers. Op de 
fiets startte de tocht, met zo’n 80 
enthousiastelingen, naar de Zomer-
bloemenpluktuin in Nes aan de Am-
stel. In deze prachtige tuin werden 
verschillende workshops gehouden, 
zoals fotografie, het maken van han-
ging baskets en dichten. De work-
shops zaten overvol. Marlies Wes-
sels probeerde haar passie voor fo-
tografie over te brengen. Het resul-
taat van de vele gemaakte foto’s liet 
zien, dat ze daar goed in geslaagd 
was. Bij Anne Marie Fontijn van de 

Pluktuin werden hanging baskets 
gemaakt. Heerlijk werken met bloe-
men en aarde en ondertussen lek-
ker kletsen. En dan Herman Pie-
ter de Boer, welbekend schrijvend 
kunstenaar. Hij had voor deze dag 
een speciale dichtworkshop voor-
bereid. Met veel bevlogenheid ver-
telde hij over de dichtkunst en ook 
hier moesten de vrijwilligers aan de 
slag: dichten! Het resultaat van al 
deze workshops is de moeite meer 
dan waard om een keer te presente-
ren. Het was een prachtig feest om 
al de vrijwilligers van het Hospitium 
te bedanken voor hun ongelooflijke 
inzet. In de groep zaten overigens 29 
vrijwilligers die al 10 jaar hun steen-
tje bijdragen! Voorzover aanwezig 
werden zij dan ook even extra in het 
zonnetje gezet.

De lokale TV en Radio zender Mid-
point heeft deze dag gevolgd en 
zendt in het weekeinde van 13 en 14 
juni een verslag uit.

Schrijfavond Amnesty 
International
Vinkeveen - Alweer de laatste keer 
van dit zomerseizoen gaan we brie-
ven schrijven naar autoriteiten van 
verschillende landen om te protes-
teren tegen verdwijningen, mar-
telingen executies of het niet be-
schermen van bepaalde bevolkings-
groepen.
Bij Amnesty International in Lon-
den komen de meldingen binnen, 
zij zoeken uit wat er werkelijk is ge-
beurd, om wie het precies gaat en 
welke actie er het beste onderno-
men kan worden. Vaak is dat ook 
onze schrijfactie, immers, als de we-
reld weet wat er gebeurt in jouw 
land doe je wat meer moeite de zaak 
goed op te lossen maar ook als men 
zich er niets van aan lijkt te trekken 
weet de persoon voor wie wij schrij-
ven vrij snel dat we actie voeren wat 
hem of haar dan weer moed geeft 
vol te houden.

Schrijven is nog steeds het mach-
tigste wapen van Amnesty Interna-
tional! Als u ons aan die tafel in de 
bibliotheek ziet zitten, schuif gerust 
aan. Wij hebben de achtergrond in-
formatie, aan u vragen we de brief 
over te schrijven en de porto kosten 
voor uw rekening te nemen.
Iedere eerste donderdag van de 
maand wordt er geschreven in de 
bibliotheek van Vinkeveen van af 
19.30 uur, in Mijdrecht schrijven we 
op de eerste vrijdag van af 19.00 
uur. In de maand juni wordt er niet 
geschreven in Mijdrecht, Vinkeveen 
echter schuift er graag een stoel 
tussen.

De volgende schrijfavonden zijn 
weer in september, zelfde plaats, 
zelfde tijd.
Graag tot ziens op een van onze 
schrijf-avonden.

Buschauffeursin staking voor 
loonsverhoging

Chauffeurs nemen 
bewoners Hoge 
Heem mee voor 
een ritje
Uithoorn - Het was gezellig bij het 
Hoge Heem waar op de terrasjes 
buiten de bewoners zaten te genie-
ten van de zon die gelukkig in ho-
ge mate scheen en zelfs soms wel 
iets te heet was. Een aantal van de 
mensen op de terrasjes zat te wach-
ten op de bussen voor het uitje naar 
de Urbanuskerk in Nes a/d Amstel. 
Dat uitje was georganiseerd door 
stakende buschauffeurs. “wij willen 
hiermee een signaal afgeven dat wij 
wat voor de mensen willen beteke-
nen. Daarom hebben we besloten 
tot deze ludieke actie” vertelt Aland 
van Valkenburg. Die ludieke ac-
tie bestond dus uit het ophalen van 
mensen die in de dagverpleging zijn 

bij het Hoge Heem door twee bus-
sen. In totaal ging het om ongeveer 
twintig  personen. Sommigen kon-
den nog aardig goed lopen maar 
ook enkelen waren met de rollater 
of met een rolstoel maar dat was al-
lemaal geen probleem. Daar was re-
kening mee gehouden. Wel heerste 
er nog even verwarring wie nou ei-
genlijk wel en wie niet mee kon maar 
uiteindelijk was het dan toch zover 
en ging het langs de Amstel naar de 
kerk. In de bus was het behoorlijk 
warm maar gelukkig deed de airco 
zijn best en was het nog uit te hou-
den. Voorafgegaan door twee mo-
torrijders met oranje hesje die zorg-
den dat de bussen door konden rij-

den ging het langs de Amstel en dat 
alleen was natuurlijk al een gezellig 
tochtje voor velen van deze mensen 
die niet veel buiten komen.
<tussenkop>Blokkade
 Bij de kerk aangekomen bleek er 
zelfs een heuse blokkade te staan. 
Bij nadere beschouwing waren dat 
dus ook chauffeurs met hesjes van 
de vakverenigingen CNV en FNV 
aan die de weg hadden geblok-
keerd met een afzetlint. Na een kor-
te toespraak door Aland “wij doen 
eigenlijk wat hier met deze kerk 
is gebeurd: rotte palen rot beta-
len”. Want daar ging de hele ac-
tie om. “Vanaf april zijn wij al be-
zig met actie voeren maar dan wel 

klantvriendelijk”aldus van Valken-
burg. “Toen wij wilden staken en we 
hoorden dat de scholieren examen 
hadden hebben wij gezorgd dat ze 
gratis naar school konden. Wat zijn 
nu de eisen van de buschauffeurs 
die deel uitmaken van drie vervoers-
ondernemingen. De loonsverhoging 
die de werkgevers Connexxion, Veo-
lia en Arriva bieden wordt bijna vol-
ledig door de werknemers betaald 
de bekende sigaar uit eigen doos.  
De werkgevers zijn nu de hefboom 
om de regering te beïnvloeden. Aan 
de ene kant staan dus de werkge-
vers en aan de andere kant de vak-
bonden. Op 2 juni is er een tech-
nisch overleg geweest met voorstel-
len van de werkgevers. Een flexpool. 
Om toch in beeld te komen hebben 
wij dus deze ludieke actie bedacht 
om de wat kwetsbare mens te ver-
rassen”.

Verrast
 En verrast waren de mensen. Bij de 
kerk aangekomen was er een speci-
ale loopplank gemaakt voor de rol-
stoelen en toen iedereen in de kerk 
een plaatsje had gevonden beklom 
Aland de trappen en speelde aller-
lei liedjes op het orgel. Dat waren 
dan liedjes uit de kerkhistorie maar 
ook vaderlandse liedjes zoals Waar 
de blanke top der duinen. Na afloop 
vertelde Aland nog even in het kort 
de historie van de kerk die zoals wel 
met meerdere kerken gebeurt paal-
rot had. Door de bewoners is toen 
zelf een bedrag bijeengebracht 
om de kerk weer te herstellen en 
nu is deze prachtige kerk weer als 
nieuw”aldus van Valkenburg. Buiten 
gekomen kreeg iedereen nog even 
een bekertje drinken. Dat was ook 
wel nodig want het bleef warm en 
toen ging het weer terug naar het 
Hoge Heem. Echt een leuke verras-
sing voor de mensen uit het Hoge 
Heem 

Hizi Hair viert 1 
jarig bestaan
Mijdrecht - Het is alweer een jaar 
geleden dat kapsalon Hizi Hair ge-
vestigd aan de Dorpsstraat 46 te 
Mijdrecht haar deuren openden!
En uiteraard wordt dit gevierd met 
weer een spetterende actie!
De hele week van 9 Juni t/m 14 Ju-
ni  zal op alle behandelingen in de 
salon een korting worden gegeven 
van 25%!! Het vakbekwame perso-
neel van Hizi Hair staat weer voor 
u klaar om u te adviseren in kleur, 
coupe, styling en vorm. Laat u ook 
eens heerlijk masseren in onze mas-
sagestoelen die wij als service bie-
den bij iedere wasbeurt.
Wij werken met kwaliteitproducten 
van Kerastase en L’oreal en geven 
hier indien gewenst een goed en 
eerlijk advies over hoe u deze pro-
ducten het beste kan gebruiken.
De missie van Hizi Hair is : Kwaliteit, 
Service en Aandacht en deze zal u 
dan ook ten allertijde ervaren bij een 
bezoek in onze salon.
Hizi Hair werkt zonder afspraak, en 
is 6 dagen in de week geopend, dus 
u kunt gewoon binnenkomen wan-
neer het u uitkomt.
Wij hebben een fijne leestafel met 
mooie tijdschriften, modellenboeken 
en een internetaansluiting waarmee 
wij u de wachttijd aangenamer ma-
ken.

Nieuwsbrief
Dit alles wordt natuurlijk aange-
kleed met een keus aan diverse 
soorten koffie en thee.
Indien u dit wenst wordt u opgeno-
men in ons computersysteem en als 
u dan een e- mail adres achterlaat 
ontvangt u van ons 4x per jaar de 
Hizi Hair nieuwsbrief, met  leuke en 
interessante wetenswaardigheden 
en actie’s. Ook ontvangt u met uw 
verjaardag een  E-verjaardagskaart-

je waarmee u een cadeautje uit on-
ze salon mag komen ophalen. Voor 
de dames is dit een verzorgingspro-
duct van Kerastase en voor de he-
ren is dit een stylingsproduct van 
L’oreal. Verder kunt u ook een me-
ning geven over de benadering en 
behandeling die u heeft ervaren bij 
Hizi Hair en wat u eventueel graag 
als service toegevoegd zou willen 
zien. Dit alles met een doel om een 
tevreden klantenbestand op te bou-
wen.

Kleuren
Weet u al van onze kleuren analyse? 
Deze service bieden wij u als u een 
haarkleuring wenst in onze salon.
D.m.v. kleurensjaals kunnen wij u 
een vakkundig en eerlijk advies ge-
ven over een haarkleur.  Om deze 
service nog meer inhoud te geven 
krijgt u in week 24 een unieke kleu-
renwaaier kado bij een haarkleuring 
De Hizi HairCard is ook een service 
die wij bieden op het geven van kor-
ting gedurende het hele jaar.
Bij aanschaf van een Hizi HairCard 
krijgt u 10% korting op alle behan-
delingen en 20% korting op aan-
koop van onze producten. Tevens 
zijn er diverse producten van Keras-
tase en L’oreal fors in de aanbieding, 
tot wel 30%!
Tevens krijgen kinderen tot 12 jaar 
ook die korting bij deze kaart.
Kortom.. Hizi Hair heeft heel veel te 
bieden.
Loopt u eens vrijblijvend binnen en 
laat u verrassen.
WEER GENIETEN VAN MOOI 
HAAR!!!

Hizi Hair is gevestigd aan de Dorps-
straat 46
Mijdrecht ( t.o Zeeman)
0297-281192

Kinderen Kootpark ruilen 
speelgoed

Uithoorn - De kinderen van het 
Kootpark in Uithoorn hebben zich 
afgelopen zaterdag uitstekend ver-
maakt tijdens de eerste Kinderspeel
goed(ruil)markt.
Deze markt die op initiatief van Mar-
jan Koole, Yvonne Diderich, Ageeth 
Hafkamp en Linda Poll werd gehou-
den op het Bernard Zweershof werd 
een groot succes.
Doel van de markt was de kinderen 
hun speelgoed met elkaar te laten 
ruilen of tegen een kleine vergoe-
ding te verkopen. 

“Omdat er zo weinig echte speel-
mogelijkheden op het Kootpark zijn 
besloten we in actie te komen”, al-
dus Yvonne Diderich en Ageeth 
Hafkamp. “We besloten met elkaar 
een paar activiteiten op te zetten 
om met name het Bernard Zweers-
hof wat kindvriendelijker te maken”. 
“Naast initiatieven richting de ge-
meente om eindelijk eens wat leu-
ke speeltoestellen voor de kleuters 
neer te zetten in plaats van de hui-
dige bult zand met wat gras erop en 
een verdwaalde glijbaan, besloten 
we ook zelf activiteiten op het Koot-
park te organiseren om het voor de 
kinderen wat leuker te maken. We 
merkten daarnaast dat het ook voor 
de bewoners erg gezellig is om el-
kaar op deze manier te ontmoeten”, 
aldus Marjan Koole. “We zijn van 
plan zo’n kinderspeelgoed(ruil)mar
kt twee keer per jaar te organiseren 
en verheugen ons alvast op de vol-
gende die op zaterdag 30 augustus 
zal worden gehouden” weet Linda 
Poll toe te voegen. De dames had-
den kosten nog moeite gespaard om 
de kinderen een leuk programma te 
bieden. Met een clowns ballonnen 
act, een professionele schminkster 

en natuurlijk genoeg limonade en 
snoep voor een ieder, konden de 
kinderen zich uitstekend vermaken. 
Ondertussen werd er driftig geruild 
en elkaars ware bekeken. Een ge-
boren marktkoopvrouwtje had ook 
een grabbelton meegenomen voor 
de nodige neveninkomsten.

Dat de dames het goed hadden aan-
gepakt bleek wel aan de reactie’s 
van de kinderen. “Ik heb twee cent-
jes gekregen”, zegt de kleine Sita 
van drie tegen haar broer Ian. Youp 
en Lars vonden vooral de clowntjes 
geweldig. “Ze kunnen alles maken 
met ballonnen. Ik kreeg een Neder-
landse vlag en een zwaard van ro-
de ballonnen. Andere kindjes kre-
gen een grote spin. Dat meisje daar 
heeft een mooi princessenkroon-
tje”. Dat de ballonnenkunstenaars 
er wat van konden bleek wel uit de 
schitterende creaties die het plein-
tje vulden. Ook de schminkster wist 
erg mooi werk af te leveren. Benja-
min van zes vond het schminken het 
leukst. “Ben ik geen geweldige Bat-
man?” liet hij weten. “Maar ik ben 
een coole blauwe wolf” mengt Jes-
se van vier zich in het gesprek, en 
hij grauwt een keer vervaarlijk.

Over een paar maandjes wordt de 
volgende kinderspeelgoed(ruil)ma
rkt georganiseerd. “Voor zaterdag 
30 augustus hebben we van 12:00 
uur tot 16:00 uur enkele ponnies 
kunnen regelen waarop de kinde-
ren een rondje kunnen rijden” aldus 
Yvonne Diderich. “We verheugen 
ons er nu al op”, vult Linda Poll haar 
aan. Nu maar hopen dat niet alleen 
de dames initiatiefrijk blijken te zijn, 
maar dat ook de gemeente zich van 
haar goede kant zal laten zien.

Wilnisse brandweerman 
verrast bij trouwerij
De Ronde Venen – Dat had hij 
toch echt niet verwacht, de Wilnis-
se brandweerman Koen Rovekamp 
en zijn kersverse vrouw . 

Denkt hij ‘ even snel’ te trouwen op 
maandagmiddag in het gemeente-

huis in Mijdrecht, staat daar bij bui-
tenkomst zijn oud collega’s uit Wil-
nis en zelfs zijn collega’s van de 
brandweer Utrecht hem op te wach-
ten. Maar leuk vond hij het zeker 

(foto Herman van Soest)

Boerderij Bethlehem 
boerderij van het jaar
Wilnis – Zaterdag jl metselde ge-
deputeerde van cultuurzaken in de 
provincie trecht, Anneke Raven, een 
gedenksteen in de muren van de 
boerderij Bethlehem in Wilnis. 

Deze feestelijke handeling deed zij 
omdat deze boerderij tot boerderij 
van het jaar 2008 was benoemd. De 
wedstrijd werd uitgeschreven door 
de boerderijen Stichting Utrecht, 
met als doel het oorspronkelijke ka-
rakter van het gebied te behouden.



Uithoorn - Op 20 en 27 mei jl. is 
er bij de K.N.V. EHBO afdeling Uit-
hoorn een cursus reanimatie inclu-
sief training in het gebruik van de 
AED (Automatische Externe Defi-
brillator) gegeven.
De volgende personen hebben 
deelgenomen aan deze opleiding: 
Anny en Cor Bakker, Ans en Ge-

rard Dalenoord, Annemieke en Rob 
Peddemors, Miep en Wim Somers, 
Frans Kas, Geraldine Bontekoe en 
Jack Bontekoe.

In twee avonden hebben ze geleerd 
wat ze moeten doen bij iemand met 
een stilstand van de bloedsomloop, 
dus hoe er gereanimeerd moet wor-

den en ook het gebruik van de AED 
is uitgelegd en geoefend. 
De cursus stond onder leiding van 
de kaderinstructeurs Hans Visscher 
en Ria van Geem.
De overlevingskans van iemand die 
gereanimeerd moet worden is nor-
maal 5 tot 10%. Als een AED inge-
zet wordt, kan deze overlevingskans 
stijgen tot wel 70 - 75%.

Cursus
Dankzij een donatie van het burge-
meester Kootfonds en het Schiphol-
fonds is de K.N.V. EHBO afdeling 
Uithoorn in staat geweest om een 
paar oefen AED’s aan te schaffen 
en ook een echte AED. Deze laat-
ste komt te hangen in sport- en ac-
commodatiecentrum De Scheg in 
Uithoorn. De beheerders van de 
Scheg, Jack en Geraldine Bontekoe, 
hebben de cursus ook gevolgd en 
weten hoe ze moeten handelen als 
er wat in De Scheg gebeurt, waarbij 
gereanimeerd moet worden.
Als u geïnteresseerd bent in het vol-
gen van een cursus EHBO, inclu-
sief de aantekening verbandleer, 
die start in september aanstaan-
de, of een opleiding reanimatie en 
AED, kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de vereniging Ria 
van Geem, tel. 0297-560160 of via e-
mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net.
Op de website van de vereniging 
www.ehbo-uithoorn.nl kunt u ook 
informatie vinden over deze cursus.
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Busstation blijft brandende 
zorg volgens wijkregisseur
Uithoorn - Bij het bewonersover-
leg Thamerdal kwam een aantal 
suggesties naar voren met betrek-
king tot verschillende onderwerpen. 
Zo werd gesproken over het Tha-
merfestival. Omdat het niet meer de 
bedoeling is dat dit samen met de 
Hint wordt georganiseerd wordt ge-
dacht over een andere opzet. Een 
optie zou een sobere maaltijd kun-
nen zijn zoals dat wordt georgani-
seerd door GroenLinks en waar nu 
ook Gemeentebelangen in partici-
peert. Dit soort maaltijden vinden 
op andere plekken ook plaats, zo-
als in de kerken tijdens de vastentijd 
en ook bij de Turkse gemeenschap. 
Wat de buurtkrant betreft viel er 
weinig interessants te vermelden en 
Gerrit de Schiffart vroeg zich af of 
iemand nog ideeën heeft voor een 
wat andere opzet, zoals niet alleen 
nieuws maar misschien wat kor-
te humoristische stukjes. Peter ten 
Brink, de wijkregisseur, gaf aan dat 
hij niet meer een hele avond aan-
wezig kan zijn bij het bewonersover-
leg omdat de wijkregisseurs meer 
de straat op moeten. Wel werd nog 
door Peter aangegeven dat het bus-
station een brandende zorg blijft. Dit 
ook naar aanleiding van een opmer-
king van een bewoner dat er fietsen, 

die weggehaald zijn bij het busstati-
on, bij haar tegen de schutting wor-
den gezet en dan later worden op-
gehaald met een busje. Ten Brink 
gaf aan dat men bezig is met came-
ratoezicht. Naar aanleiding van de 
problemen zijn gesprekken geweest 
met de Thamenschool en Connexxi-
on, ook in verband met bedreigin-
gen aan buschauffeurs en bij de po-
litie waren ook meer meldingen bin-
nengekomen. Nu is aangegeven zo-
wel door Connexxion als de poli-
tie dat er de afgelopen weken geen 
meldingen meer zijn geweest. Maar 
toch moet er wat gedaan worden 
omdat het busstation er allesbehal-
ve aantrekkelijk uitziet. 

Blinde muur
De vraag is alleen van wie wat is. De 
blinde muur plus het glas is van de 
Provincie. Het groen plaveisel en de 
bushokjes zijn van de gemeente. Op 
25 juni komen de betrokkenen bij el-
kaar om de problematiek te bespre-
ken. Wat het drugsprobleem betreft 
is de politie bezig met een onder-
zoek. Helaas is de nieuwe naam van 
de JOP die met zoveel tamtam on-
der de aandacht is gebracht name-
lijk Pondeplu nu al weer gesloopt. 
De suggestie is om voortaan geen 

plakletters meer te gebruiken. Wat 
het omgaan met jongeren betreft 
zijn er straatgesprekken geweest 
met jongeren van de Kuyperlaan en 
het Ponderosaplein. Door de jonge-
ren is aangegeven dat zij graag een 
hoog basketbaldoel hebben (3.05 
meter) en een tijdklok en de meis-
jes zouden wat meer ‘meisjesdingen 
willen hebben zoals een schommel. 
De jongeren maken nu een ontwerp 
met hun wensen. Een voorstel is om 
eens te kijken naar de mogelijkheid 
van een kunstijsbaan in de kerstva-
kantie. Ook wordt gekeken naar de 
kosten van een drive-inbioscoop. 
Eigenlijk zou er een soort comi-
té moeten komen om iets met kerst 
en Koninginnedag te organiseren. 
Vroeger was er de wielerronde maar 
sinds de drempels er liggen behoort 
dat ook tot de verleden tijd. Verder 
werd gemeld dat er een hoop puin 
ligt op de speeltuin aan de Admiraal 
de Ruyterlaan dat weggehaald moet 
worden. 
Wat de natuurvriendelijke oevers 
betreft heeft niemand van de bewo-
ners zich gemeld. Verder zijn er nog 
twee schouwen gepland namelijk 
op 5 juni om 19.00 uur bij de Ponde-
rosa als startplaats en op 12 juni bij 
de jeu de boulesbaan.

Bij EHBO vereniging Uithoorn:

Geslaagden bij opleiding 
reanimatie en AED

Ondertekening samen-
werkingsovereenkomst 
Veilig Uitgaan
Uithoorn - Door de raad is in 1999 
een nota gemeentelijk horecabe-
leid vastgesteld waarin een aantal 
doelen omschreven zijn zoals het 
voorkomen van aantasting van het 
woon- en leefklimaat in de omge-
ving van horeca-inrichtingen, een 
snelle verstrekking van vergunnin-
gen aan ondernemers, een goede 
handhaving van de regels op ho-
recagebied en een goede commu-
nicatie zowel met horecaonderne-
mers als omwonenden. Vorig jaar is 
er een evaluatie geweest waarbij ge-
keken is of aan de hierbovenstaan-
de doelstellingen is voldaan en of 
die inderdaad hebben geleid tot een 
prettiger en veiliger uitgaansklimaat 
in Uithoorn. Aan de belanghebben-
den zoals de politie, bewoners, ho-
recaondernemers, is gevraagd om 
een vragenlijst in te vullen. Daarna 
zijn twee bijeenkomsten geweest 
waarbij is gebleken dat het hore-
cabeleid in beginsel heeft gewerkt 
en dat de doelstellingen nog steeds 
van kracht zijn. Vermeldenswaard is 
wel het feit dat het uitgaansgedrag 
in de afgelopen jaren veranderd is 
wat als gevolg heeft dat de politie 
zich steeds meer moet bezighouden 
met het uitvoeren van kerntaken. 
Gezien dit punt gaan de betrokken 
partijen opnieuw om de tafel zit-
ten om de samenwerking te bekij-
ken en zo nodig aan te passen. Als 
hulpmiddel hiervoor is gekozen om 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan te 
hanteren. Dat is een landelijk initia-

tief van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid in sa-
menwerking met Koninklijke Hore-
ca Nederland. In de Kwaliteitsme-
ter wordt omschreven hoe men als 
gemeente, horeca en politie de sa-
menwerking ziet, welke maatrege-
len er op dat gebied getroffen kun-
nen worden en hoe de uitvoering 
daarvan in zijn werk gaat.

Huisregels
Je kunt dan denken aan toezicht 
houden, stellen van huisregels door 
ondernemers, openbare verlichting 
en verkeersafhandeling. Maar daar-
naast blijven de bestaande doe-
len van het gemeentelijk horeca-
beleid onverkort van kracht. Maar 
de Kwaliteitsmeter wordt gebruikt 
als een impuls. Ook in andere ge-
meentes wordt deze Kwaliteitsme-
ter toegepast die door het ministe-
rie en de horeca en de VNG (Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten) in 
januari 2006 is gestart. In totaal zijn 
er nu 60 kwaliteitsmeters waarin de 
speerpunten en de knelpunten wor-
den behandeld. Wat gaat er nu ge-
beuren. In de komende tijd gaan al-
le partijen hun eigen inspannings-
verplichting invullen. Samen met 
Koninklijke Horeca Nederland wor-
den dan de doelen en resultaten be-
keken. Op dinsdag 27 mei werd de 
Kwaliteitsmeter ondertekend door 
burgemeester Berry Groen, de heer 
Netz als vertegenwoordiger van de 
politie Amsterdam/Amstelland en 

de heer Becker als vertegenwoordi-
ger van Koninklijke Horeca Neder-
land. De heer Netz merkte op dat 
het niet voor niets was dat hij offi-
cieel in pak was verschenen met al-
le bijbehorende ordetekenen. “Het 
dragen van dit pak geeft aan hoe 
plezierig ik dit vind. 

Kernen
Wij gaan ons steeds meer richten op 
de kernen van het beleid en de sa-
menwerking met de omgeving. Ook 
ben ik blij dat er mensen van de lo-
kale horeca bij zijn. Soms zijn er wel 
eens spanningen tussen ons maar ik 
hoop dat dit een eerste aanzet is om 
tot elkaar te komen.” Ook de heer 
Becker was blij met de onderteke-
ning, maar gaf nog wel even aan dat 
het duidelijk moet zijn dat de hore-
ca niet het zwarte schaap in het ver-
haal is. “Mensen die horecagele-
genheden bezoeken moeten besef-
fen dat ze daar te gast zijn en dat ze 
zich moeten houden aan de spelre-
gels. Het is trouwens bewezen dat 
maar 15% van het totale alcoholge-
bruik plaatsvindt in de horeca”. 
Als vervolg op de ondertekening 
vond een workshop plaats met de 
betrokken partijen waarin vijf speer-
punten worden behandeld waaron-
der alcoholgebruik en de overlast en 
samenwerking. 

De bedoeling is dat binnen afzien-
bare tijd ook Aalsmeer erbij wordt 
betrokken. 

‘Kinderkoor Xing gaat 
op wereldreis’
Uithoorn - Het Uithoornse kinder-
koor Xing gaat weer optreden, dit 
keer met een liedjesprogramma met 
liedjes van over de hele wereld! 
Van de 13 liedjes die op het pro-
gramma staan zijn er maar 4 in het 
Nederlands. De overige 9 liedjes 
hebben teksten in allerlei vreemde 
talen. Niet gemakkelijk voor de jon-
ge kinderen van het kinderkoor, wel 
heel erg leuk! 
De wereldreis van kinderkoor Xing 
gaat eerst naar Zuid-Amerika, met 
liedjes op o.a. Boliviaanse, Suri-
naamse en Braziliaanse tekst. Na 
Zuid-Amerika is het de beurt aan 
Afrika, met liedjes op Ghanese en 
Keniaanse tekst. De reis voert ook 
nog naar Azië, met een liedje over 
het eiland Kalimantan, en een lied-
je in het Indonesisch. De reis gaat 
weer terug via Turkije. Bij sommige 
liedjes wordt ook nog gedanst, dus 
een afwisselende voorstelling wordt 
het zeker, temeer daar het koor bij 

een aantal liedjes live begeleid zal 
worden door leden van de djembé-
band Masongo!
Kinderkoor Xing bestaat uit 23 en-
thousiaste kinderen, de meesten 
van hen zitten op de basisscholen 
de Kajuit en de Springschans.  Het 
kinderkoor staat onder leiding van 
Ireen van Bijnen en dit is alweer het 
achtste project sinds de oprichting 
in 2004. Afgelopen woensdag heb-
ben de bewoners van de Meerwijk 
al een klein voorproefje van dit con-

cert gehad bij een buitenoptreden 
in het kader van ‘De wijk leeft’/Na-
tionale Straatspeeldag. Ook de pa-
pa’s en mama’s van de kinderen 
hebben de liedjes al kunnen horen. 
Komende zaterdag, 7 juni, kan heel 
Uithoorn komen luisteren, want dan 
vindt het slotconcert van dit project 
plaats in jongerencentrum The Mix 
aan de J.A. van Seumerenlaan (t/o 
de Thamerkerk). Aanvang 15.30 uur. 
De toegang is vrij en iedereen, jong 
of oud, is van harte welkom!
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Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag jl. waren er 
weer judoexamens bij Judoschool 
Blaauw. Er hadden zich dit keer 28 
kandidaten opgegeven. 

De zaal werd bevolkt door ouders, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden die de verrichtingen wilden 
gadeslaan.

De judoka’s lieten aan de examen-
commissie uitgebreid zien wat zij 
het afgelopen seizoen geleerd had-
den aan beenworpen, schouder en 
armworpen. Ook op de grond moest 
het nodige gedemonstreerd worden 
zoals armklemmen, verwurgingen 

en houdgrepen.
De examencommisie, bestaande uit 
David Siebeler,  Nol van Rijnsoe-
ver, Ronald Oussoren, Ruud Kool-
moes, Thomas van Emden en Edwin 
Blaauw was van mening dat het ju-
do op een goed peil lag. Na onge-
veer twee uur konden de volgende 
uitslagen bekend gemaakt worden.

Gele slip, 6e Kyu
Dana Waterham, Denise Roelofsma, 
Finn Meeder, Josja van Hal, Koen 
van ‘t Hull, Lina Kruijswijk, Nick Dor-
landt, Thorsten Lohuis.

Gele band, 5e Kyu

Jonne Schreuder, Judith Coevorden, 
Kenza El Ahmadi, Luke Kuijlenburg, 
Marije Soppe, Martijn ten Veldhuis, 
Max de Best, Mila van Coevorden, 
Stefan Pijpers, Stefan Roelofsma, 
Wibo Petersson,

Oranje slip, 5e Kyu
Sergio Drenth, Ruben de Jong, Bart 
Vermeij, Stan van den Berg.

Oranje band, 4e Kyu
Elmer Petersson, Iris Blaauw, Raoul 
Meijer.

Blauwe band, 2e Kyu
Daan Voskamp, Thias Kodde.

Tai-Otoshi Judoweekend 
een groot feest
Uithoorn - Ook dit jaar heeft jud-
overeniging Tai-Otoshi het seizoen 
weer afgesloten met het gebrui-
kelijke feestweekend in de bossen 
van Lage Vuursche. Met bijna 70 
kinderen, in de leeftijd van 5 tot en 
met 15 jaar oud en ruim 17 bege-
leiders, in de leeftijd van 18 tot bij-
na 60 jaar, zijn de bossen onveilig 
gemaakt, maar netjes achter gela-
ten. We hebben allen weer geno-
ten van de gastvrijheid in het Koos 
Vorrink Huis, alwaar de leden van 
Tai-Otoshi van vrijdag- tot zondag-
middag zich vermaakt hebben met 
sport en spelactiviteiten. Het week-
end stond dit jaar in het teken van 
Japan, het land van oorsprong van 
de judosport. Verschillende bege-
leiders hadden zich uitgedost als 
geisha’s en samurai’s en de activi-
teiten hadden ook als centraal on-
derwerp Japan en judo.  Zo heb-
ben de kinderen zich overdag ver-
maakt met o.a. het sumo-stootkus-
sengevecht, sushilopen, kimono- 
en judobandhangen, Japans Casi-
no en levend stratego. In de avon-
den werden er speurtochten gehou-
den en ook was er een onverwach-
te ontmoeting met een echte Japan-

se samurai die een gevecht aanging 
met geesten. Een waar spannend 
festijn voor de jeugd en een genot 
voor de begeleiding om de reacties 
van de deelnemers te zien. De Ja-
panse weergoden waren Tai-Otoshi 
goed gezind, niet te warm en slechts 
af en toe een druppel regen. De kin-
deren hebben gespeeld, gelachen, 
kortom een ontzettend leuk week-
end gehad. Af en toe een bloedneus 
en een traan waren ingecalculeerd 
maar mochten de pret niet drukken. 
‘s Morgens voor 7 uur vroeg op en 
’s avonds pas na middernacht naar 
bed, de hele dag rennen en vliegen 
voor zowel de deelnemers als de be-
geleiding, dus u kunt zich voorstel-
len wat een energie dit weekend ons 
allen gekost heeft. Maar dat is voor 
de judoka’s geen probleem, want ze 
trainen het gehele jaar door natuur-
lijk heel fanatiek. Na dit feestweek-
end hebben we nog 2 weken les te 
gaan voordat wij de batterijen weer 
gaan opladen voor het nieuwe sei-
zoen, dat weer half Augustus 2008 
van start gaat.Een goede organisa-
tie, goede zin van de deelnemers, 
mooi weer en de materiële en finan-
ciële steun van de Uithoornse mid-

denstand zijn de nodige ingrediën-
ten geweest voor het succes van on-
ze seizoensafsluiting. Wij zijn de vol-
gende bedrijven dan ook zeer dank-
baar voor hun steun; UBA Bouw, Al-
bert Hein Jos van den Berg, Ford van 
Bunningen, PPG (Sigma Kalon), Sla-
gerij Bader, Stapel Auto’s en Drenth 
Verhuizingen. 

Zoals u kunt lezen houdt de jud-
overeniging Tai-Otoshi zich niet be-
zig met alleen het geven van regu-
liere lessen. Tai-Otoshi is een heel 
actieve vereniging die zich ook be-
zig houdt met het deelnemen aan 
judo toernooien in het hele land, be-
zoek en/of deelnamen aan dan-exa-
mens, het organiseren van onze ei-
gen clubkampioenschappen en nog 
tal van anderen leuke activiteiten.
Mocht u ook interesse hebben in 
het judo, kom dan gerust eens langs 
tijdens een van onze lesuren, ge-
woon om te kijken of eens aan een 
proefles deel te nemen. Informa-
tie over Tai-Otoshi kunt u vinden op 
onze website www.tai-otoshi.com 
maar u kunt ook contact opnemen 
met Mevr.  Bakker op telefoonnum-
mer 0297-565777.

Qui Vive Jongens D3 winnen 
Amsterdams toernooi
Uithoorn - Ondanks het prachti-
ge weer werd het een zware dag 
voor QV JD3 deze zaterdag; geen 
wisselspelers en vroeg verzamelen. 
8.15 al uur op weg naar Amsterdam. 
De strijdlust onder de jongens was 
groot, vastbesloten om goed resul-
taat neer te zetten, hadden ze er zin 

in en dat was te zien. 5 wedstrijden 
van 25 minuten moesten worden 
gespeeld met uitstekend resultaat; 
tegen Alkmaar (3-1),
Amsterdam (2-0) 
Qui-Vive (1-3), 
Uitgeest (3-1) met een sidderende 
finale tegen Amsterdam met in de 

laatste minuut een verlossend doel-
punt 1-0 en de vlag kon uit. Coach 
Roy Lodewijks en Quint Wapenaar 
konden terecht trots zijn, net zoals 
het super blije team. Breed spelen, 
een sterke keeper en goed samen-
spelende spitsen waren het winnen-
de recept!

En dat is twee.. Legmeervogels 
B4 wederom kampioen
Uithoorn - De wedstrijd tegen Bui-
tenboys B4 op 22 april heeft de be-
slissing gebracht in de competi-
tie van de B4. Deze zenuwslopen-
de wedstrijd werd uiteindelijk, in de 
allerlaatste minuut, door de laat-
ste man, Marcel Treur beslist. Van 
wel 30 meter, nam hij de vrije trap, 
op een fantastische manier op zijn 
slof. De keeper had geen schijn 
van kans. Vlak na de goal floot de 
scheidsrechter voor het einde van 
de wedstrijd en was er sprake van 

een ongelofelijke ontlading bij spe-
lers en trainers. 
Mede door deze belangrijke over-
winning is gebleken dat de concur-
rentie de achterstand niet meer kan 
achterhalen en heeft de KNVB Leg-
meervogels B4 officieel tot kampi-
oen uitgeroepen. Uiteindelijk heeft 
de B4 van Legmeervogels 16 wed-
strijden gespeeld, waarvan er 11 
werden gewonnen. Slechts 2 ver-
liespartijen en 3 gelijke spelen bren-
gen het totaal aantal wedstrijdpun-

ten op 36. De nummer 2, CTO B2 uit 
Amsterdam is geëindigd op 31 pun-
ten.
Bijzonder aan dit kampioenschap is 
dat alle spelers van de B4 1e jaars B 
junior zijn en dan toch als beste uit 
de competitie komen. Ten tweede 
is het bijzonder dat de spelers vo-
rig jaar als C4 ook met de titel aan 
de haal zijn gegaan en tenslotte het 
feit dat dit team al 2 seizoenen on-
geslagen is in de thuiswedstrijden 
bij Legmeervogels.

Op de foto, de spelers van Legmeervogels B4, samen met trainer en sponsor 
Dirco Visser van Visser Trailer Services.

Bridge Vereniging Uithoorn: 

Zinderende finale seizoen 
Uithoorn - De laatste zitting van de 
parencompetitie vierde ronde bracht 
op de valreep nog verrassingen en 
bloedstollende momenten voor de 
paren die of hoog of laag konden 
eindigen. In de A-lijn stond het paar 
Leo Leenen & Henk van der Schin-
kel sinds jaar en dag schijnbaar on-
bedreigd op de eerste plaats. Maar 
bridge blijft onvoorspelbaar, zelfs bij 
de kanjers van de A-lijn, en het on-
gelofelijke gebeurde…ze werden 
laatste met slechts 41,67%. De con-
sequentie was dat het paar Marie-
neke Lang & Martin Kok aan het 
langste eind trok en als eerste over 
zeven zittingen eindigde.

Uitslag 7e zitting, eerste vijf:
1. To vd Meer & Tineke van der Sluijs  62 %.
2. Nico vd Meer & Hans Wagenvoort 59 %.
3. Kokkie vd Kerkhoven 7 Corrie Smit 55 %
4. Bep & John de Voijs 54 %
5. Marieneke Lang & Martin Kok   51 %
Eindstand met gemiddelde score over 7 
zittingen:
Marieneke Lang & Martin Kok  53,49 %.
Leo Leenen & Henk vd Schinkel  53,15 %.
An & Bert Pronk 53,06 %.
Gedegradeerd naar de B-lijn:
Ada Keur & Marion Wiebes 47,06 %
Greet & Henk Stolwijk 46,17 %
Nel de Ruiter & May Verhoef 43,18 %

B lijn
Ook in de B-lijn liepen de emoties 
hoog op, maar hier vormden de on-
derste regionen het epicentrum!
Gertrude Doodkorte & Trudy van 
den Assem, Tiny & Bram van Klave-
ren, Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman, Tini & Johan Lotge-
ring en Gerda & Joop van Duren 
moesten uitmaken welk tweeparen 
zouden degraderen. En zie er werd 
tot de bodem gegaan en alles uit 
de kast gehaald. Glorieus winnaar 
werden Gertrude en Trudy door met 
65% als eerste te eindigen, Tiny en 
Bram deden ook een ultieme po-
ging om het tij te keren en werden 
tweede met 58,75%, helaas voor hen 
2,92% te kort! Elisabeth en Maarten 
speelden ook de sterren van de he-
mel en scoorden een vierde plaats 
met 55% en lijfsbehoud in de B-Lijn. 
Gerda en Joop lieten verstek gaan 
met als score 0% en dat betekende 
dat Tini & Johan met 47,08% (en sa-
mengeknepen billen) ook als b-lij-
ners overzomeren. Bovenaan de-
den Wim Baars & Marcel Dekker 
goede zaken door Greetje van den 
Bovenkamp & Gerard Vermeer met 
ruim 9% te kloppen terwijl  6% voor 
Greetje genoeg voor promotie zou 

zijn geweest!

Uitslag 7e zitting:
1. G Doodkorte & Trudy vd Assem 65 %
2. Tiny & Bram van Klaveren 58 %
3. Cor Hendrix & Gijs de Ruiter 58 %
4. Elisabeth vd Berg & M Breggeman 55 %
5. Wim Baars & Marcel Dekker 54%

Gepromoveerd naar de A-lijn:
Gijs de Ruiter & H Oosterbeek 53,39 %
Ben ten Brink & H Westendorp 52,38 %
Wim Baars & Marcel Dekker 52,31 %

Gedegradeerd naar de C-lijn:
Tiny & Bram van Klaveren  45,40 %
Gerda & Joop van Duren 42.72 %
Greet & Pé Bakker 

In de C-lijn waren er eigenlijk geen 
verrassingen, de gepromoveer-
den stonden al geruime tijd op kop, 
waarbij vooral Loes Kroon & Theo 
Vermeij afgetekend eerste zijn ge-

worden met ruim 4% verschil met 
nummer twee over zeven zittingen.

Uitslag 7e zitting:
1. Corry Frank & Cees Harte 60 %.
2. Marijcke & Gouke van der Wal 57 %.
3. Hennie & Sierk Goedemoed 55 %
4. Greet van Beek & Ploon Roelofsma 53 %
5. Rieke & Wim van Zuilen 52 %
Gepromoveerd naar de B-Lijn:
Loes Kroon & Theo Vermeij 56, 87 %
Marijcke & Gouke van der Wal 52,40 %
Hennie & Sierk Goedemoed 52,13 %.

De nieuwe competitie begint op 
maandag 1 september 2008.
Er is nog ruim plaats in alle lijnen 
(A,Ben C) voor nieuwe deelnemers 
aan de competitie 2008-2009.
Inlichtingen bij: Marieneke Lang, 
secretaris Tel: (0297) 569432 
Plaats van handeling: De zaal bij 
de bar in Sporthal De Scheg te Uit-
hoorn.

Bridge bij ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdag avond 21 
mei jl. speelde  bridgevereniging 
“De Legmeer” zijn vijfde en laatste 
zitting van de vijfde ronde paren-
competitie 2007-2008. Deze laat-
ste speelavond van het seizoen was 
ondanks de promotie en degra-
datie druk, werd er zeer ontspan-
nen gespeeld. In de “A “ speelden 
Frans Kaandorp en Gerda Schave-
maker een goede laatste zitting, 
zij werden eerste met 60,83%. Ben 
ten Brink en Jan Bronkhorst wer-
den tweede met 56,83% en met de-
ze score blijven zij eerste in met een 
gemiddelde van 55,02%. Luuk Smit 
en Lijnie Timmer werden nu der-
de met 52,67% en werden hierme-
de tweede in de eind uitslag met 
een gemiddelde van 53,56%. Rens-
ke en Kees Visser lukte het niet hun 
tweede plaats te behouden en ein-
digden een plaatsje lager op de der-
de plaats met een gem. van 52,63%. 
Jan Egbers en Ben Remmers bleven 
vierde met een gem. van 52,31%. In 
de “B “lijn speelden Gijs de Ruiter 
en Tonny de Jonge een zeer ster-
ke zitting, zij werden eerste met 
63,96% en met deze score eindi-
gen zij als eerste met de gemiddel-
de score van 55,51%. Dick Krug en 
Jan Schavemaker werden nu twee-
de met 54,69% en zakken hiermede 
naar de tweede plaats met een gem. 
van 54,17%. Marijke en Ger van 
Praag werden nu de met 53,13% en 

met deze uitslag schoven zij van de 
zesde plaats op naar de derde met 
een gem. eind score van 51,66%. 
Berend Hamer en To van de Meer 
speelden deze avond maar blijven 
op de vierde plaats met gem. van 
51,61%. In de “C “lijn waren Gerda 
van Liemt en Els van Wijk goed op 
dreef, zij werden eerste met 58,33%. 
Op de tweede plaats Elly Belderink 
en Rie Sudmeijer met 55,00%. Met 
deze score veroverde zij de eer-
ste plaats met een eind gemiddel-
de van 54,76%. Tini en Johan Lot-
gerink bleven ondanks de wat tegen 
vallende speel avond toch tweede 
met 54,30%. Heleen en Mees van de 
Roest werden vierde met gem. van 
53,24%. De eerste vier paren in de 
“B”en de “C” promoveren naar een 
hogere lijn. In de “B”lijn is dit zeker, 
maar van uit de “C”lijn zullen er ver-
schuivingen plaats vinden door pa-
ren wisseling of te weinig gespeel-
de zittingen.

Op 4 juni start de bridgevereniging 
“De Legmeer” zijn Zomerdrive 2008.                    
Elke woensdag avond tot 27 augus-
tus bent u van harte welkom om 
van af 19.40 uur te bridgen. De kos-
ten bedragen 5,00 € per paar. Opga-
ve bij Gerda Schavemaker tel. 0297-
567485 en bij Luuk Smit maar dan 
na 17,00 uur tel. 0172-575523. U 
kunt ook intekenen aan de zaal van 
af 19,15 uur.



    

Uithoorn - De Actiegroep Open 
de Kerk heeft met belangstelling 
kennis genomen van de resul-
taten van de quick scan van de 
kerk aan de Schans te Uithoorn. 
De conclusies van de quick scan, 
uitgevoerd door een onafhanke-
lijk adviesbureau in opdracht van 
de gemeente Uithoorn, komen 
overeen met de conclusie van vo-
rige besturen, bouwkundigen en 
parochianen dat de kerk lang niet 
zo slecht is als het huidige  paro-
chiebestuur doet voorkomen. De 
Actiegroep Open de Kerk roept 
het parochiebestuur met klem op 
haar verantwoordelijkheid te ne-
men en werk te maken  van de 
voorgestelde aanpassingen om 
een verdere restauratie en het 
behoud van de kerk en pastorie 
aan De Schans mogelijk te ma-
ken, overeenkomstig de wens 
van veel parochianen en inwo-
ners van Uithoorn. 

De Actiegroep Open de Kerk 
heeft ook een officiële reactie sa-
mengesteld op de extra uitgave 
van het parochieblad van april. 
Dit heeft zij gedaan omdat de-
ze door het parochiebestuur ver-
spreide uitgave nogal wat onjuis-
te en onvolledige informatie be-
vat.

Open de Kerk verklaart in haar 
reactie niet verantwoordelijk te 
zijn voor de feiten waarvan zij 
door het parochiebestuur wordt 
beschuldigd.  Hiervoor is naar 
onze stellige overtuiging slechts 
het parochiebestuur zelf verant-
woordelijk, daar waar zij overdui-
delijk een beleid heeft gevoerd, 
dat deze gevolgen (onder ande-
re sterk verminderd kerkbezoek) 
in de hand werkt.

Een uitgebreide reactie van de 
Actiegroep Open de Kerk op de 

extra uitgave van het parochie-
bestuur is te verkrijgen door een 
mail te sturen naar opendekerk@
live.nl,  een briefje te sturen naar 
ons secretariaatsadres Schans 
322, 1423 CE te Uithoorn of een 
telefoontje naar Karen Koeleman, 
tel. 06-36165182. U zult dan zo 

spoedig mogelijk een exemplaar 
van ons ontvangen.
Actiegroep Open de Kerk
Schans 322
1423 CE Uithoorn
E-mail: opendekerk@live.nl
Tel. 06-36165182
(Karen Koeleman)
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde We-
reld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king 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!

Chazz 2008
28 juni

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht

Westzijde 50 De Hoef

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

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

Madelon van der Stap

The Laundry Bigband
De Laundry Orchestra werd dertig jaar geleden opgericht en  dankt zijn 
naam aan de toenmalige oefenruimte. Aanvankelijk als dweil- en later als 
dansorkest werd de band populair in Gooi en omstreken. 
In de loop van de jaren werd het De Laundry Big Band. Een allround big-
band met een zeer uiteenlopend repertoire. De band staat onder leiding van 
Pieter van den Dolder. Pieter is internationaal bekend als trombonist, band-
leider en arrangeur van diverse gerenommeerde orkesten zoals de Skymas-
ters en het Metropole Orkest. Mede dankzij de kundigheid en het enthou-
siasme van deze “muzikale duizendpoot” speelt de Laundry Big Band jazz 
op hoog niveau. 
Er wordt door de band niet meer geoefend in de wasserij en ook niet meer 
gedweild over straat. Maar er wordt nog wel op maandag gewassen. Met 
gasten met klinkende namen. Zoals Mieke Stemerdink, Sjoerd Dijkhuizen, 
Jan Verweij, Franklin Brown e.v.a. Afgelopen maandag speelden ze hun vijf-
enveertigste maandag-wasdagconcert in Grand Cafe Gooiland met als gas-
te Deborah Carter. 
Zaterdag 28 juni komt de band - in volledige bezetting - Chazz opluisteren. 
Gaan we wassen op zaterdag, dweilen in De Hoef of dansen in het gras???

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

Ja! Ja!
Overschrijding

Energie! Energie! Energie! Al-
les kost energie. Je arm optil-
len kost energie. Een snoepje 
eten kost energie. Iemand ge-
dag zeggen kost energie. Pra-
ten kost energie. Bukken kost 
energie. Met je dikke kont op 
een fiets zitten kost energie. 
(DD) Voetballen kost energie. 
Op vakantie gaan kost energie. 
Een boom omzagen kost ener-
gie. Liefhebben kost energie. 50 
Jaar samen zijn kost energie. Hè 
Sieb en Jannie.  Gefeliciteerd. 
Een briefje schrijven kost ener-
gie. Raar alles kost energie. Het 
licht aansteken kost dubbel (2x) 
energie. Allemaal nuttige ener-
gie. Ho! Licht aansteken in het 
donker kost energie, maar levert 
wat op. Het levert leven op en 
veiligheid. Licht aansteken over-
dag en licht aanstekken als het 
niet nodig is en overdadige hoe-
veelheden licht aansteken. Dat 
“kost” energie. Dat levert hele-
maal niets op. Dat werkt mee 
aan de opwarming van de aarde. 
Dat werkt mee aan onze onder-
gang. Stom is dat. Stom. Wie wil 
er nu meewerken aan zijn eigen 
ondergang. Wie wil nu meewer-
ken aan de ondergang van de 
wereld van zijn geliefde kinde-
ren en kleinkinderen. Die kinde-
ren die ze ten koste van zoveel 
energie op de aarde hebben ge-
zet. Welk wel denkend mens wil 
dat nou? Snap je nou dat ze bij 
Westhoek Wonen zo stom zijn, 
zo oer stom zijn, dat zij gewoon, 
ondanks alle protesten van de 
flatbewoners, doorgaan met die 
enorme energieverspilling. Snap 
je nou dat ze zo oer stom zijn in 
dat kantoor van Westhoek Wo-
nen. Ze maken elk jaar een be-
groting van de servicekosten, 
waaronder de energiekosten. 
Ze rekenen dit jaar een ener-
giekosten overschrijding van 
ruim 500% aan de huurders van 
de flats in Proostdijland-noord 
door. Bijna 600%. Daar wor-
den de bewoners van die flats 
kwaad om. Daar worden die 
bewoners woest om. Individu-
eel kunnen ze bellen tot ze een 
ons wegen er verandert niets. 
Maar nu gaan ze gezamenlijk 
protesteren. Niet alleen tegen 
die waanzinnige overschrijding 
van de energierekening komen 
de bewoners van die flats in be-
weging. Ook tegen die onbegrij-
pelijke kostenverhoging van het 
schoonmaken. Het motto! Meer 
betalen minder schoonmaken.
Ja! Ja! “De mens wikt en God 
beschikt.” Westhoek kan wel 
doen of ze God is maar de huur-
ders wikken niet meer. Die zijn 
het zat. Van de politici hebben 
deze bewoners ook niets te ver-
wachten. Echt niet.Die zij voor 
zichzelf bezig. Ja! Ja! Ze zijn het 
meer dan zat. Die gaan protes-
teren. Niet bij de huurcommis-
sie. Die doet niets voor de huur-
ders. Die dient als buffer voor 
Westhoek en zit in haar zak. De 
mensen gaan die extra energie-
kosten niet betalen. Die gaan 
protesteren omdat Westhoek 
voor de renovatie heeft toege-
zegd dat de renovatie geen fi-

nanciële consequenties had. 
Een leugen. Een grove leugen. 
Westhoek een leugen. De wa-
re aard komt boven. Ja! Ja! Nog 
iets anders. Hoewel? De men-
sen worden door de overheid 
(de politiek), de politieke ver-
tegenwoordigers, hoor je, on-
ze raadsleden hoor je, Ja! Ja! 
“Onze” raadsleden en de door 
henzelf voorgedragen politieke 
wethouders bedonderd. Mooie 
praatjes. Alles moet mooi zijn. 
In de gemeente pagina’s is het 
niet anders dan jolijt. Mooie fo-
tootjes van B&Wers. Dat kost 
wat. Al die jolijt. Dat betalen u 
en ik. Ze zijn toch naar de hei 
geweest. ( dat hebben wij ook 
betaald) en hebben een manier 
bedacht om die slappe B&W 
hap meer smoel te geven. Om 
een mooi uiterlijk te krijgen wor-
den voor heel veel geld zeer du-
re externe bureau’s ingehuurd. 
Dat is lachen. Hoe duurder het 
bureau hoe beter het resultaat. 
Ja! Ja! Dacht je nou dat zo’n 
duur bureau met slechte re-
sultaten thuis mag komen. Dat 
kan natuurlijk niet. Dat mag niet 
want dan krijgt het nooit meer 
werk. Ha! Ha! Ha! Westhoek had 
ook een duur bureau ingescha-
keld om naar voren te krijgen 
dat er geen problemen waren 
tijdens de renovatie. 108 hui-
zen (bewoners) (slechts) (zeker 
60,- euro per inwoner) kregen 
een enquête in huis met 80 vra-
gen en keuze uit 400 antwoor-
den. De renovatie was een puin-
hoop. De antwoorden was een 
keuze tussen; slecht; redelijk of 
goed. Dat is manipuleren Als er 
matig tussen had gestaan Dan 
had je een goed beeld gekre-
gen van de puinhoop. Wij heb-
ben er niets meer over gehoord. 
Wat kost zoiets? 5000,- euro 
of 10.000,- euro. De gemeen-
te had ook een enquêtesysteem 
bedacht om na te gaan hoe de 
WMO hier werkt. In brief werd 
mij gemeld dat ik gebeld “kon” 
worden. Ik ben toevallig niet ge-
beld. Ik “toevallig” niet. En hoe-
veel anderen kritische inwoners 
zijn niet gebeld? Hoeveel ande-
ren zijn beïnvloed door de mon-
delinge vragen? Hoe eerlijk is 
zo’n enquête. Wat hebben ze 
ingevuld als iemand niet thuis 
was. Hoeveel mensen hebben 
uiteindelijk geantwoord? Om 
het een relevante enquête te la-
ten zijn? Ja! Ja! Hoe eerlijk is zo 
iets? Goede enquête resultaten 
zijn gewoon te koop. Ach, weet 
je, onze raadsleden en helemaal 
de fracties van de coalitie laten 
zich lekker achterovergezeten 
inpakken. (plastic met tape). Ze 
zitten erbij ze luisteren ernaar 
en verder? Nooit commentaar. 
Arrogantie van de macht. Zo 
heet dat. Er komt in ieder geval 
voor het eind van het jaar een 
fietscrosbaan hebben ze be-
loofd aan de jeugdraad. Waar? 
Ook in de driehoek. Argon en 
CSW schikken wel een beet-
je in. Toch? “Kom over de brug.” 
Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Uitslag onderzoek kerk 
aan de Schans

Uithoorn - Naar aanleiding van de 
rapportage van de quick scan die 
door de gemeente Uithoorn is uit-
gevoerd naar de stand van onder-
houd van de Sint Jan de Doper aan 
de Schans, laat Stichting B.O.U.D. 
Uithoorn het volgende weten.
In het Witte Weekblad geeft wet-
houder Jeroen Verheijen aan dat 
de uitslag is besproken met het 
bestuur van de Emmausparochie. 
De uitslag bevat volgens het pa-
rochiebestuur geen nieuws. Het 
komt wel overeen met rapporten 
die het voormalige bestuur van de 
Sint Jan de Doper al had.
Uit contact van onze Stichting met 
het parochiebestuur blijkt dat de 
uitslag geen verandering heeft ge-
bracht in het ingenomen stand-
punt dat de kerk gesloopt moet 
worden. Positief is dat er op vragen 
onzerzijds een uitvoerig antwoord 
is gegeven. De parochianen zullen 
in de volgende Emmaus-informa-
tie ook worden geïnformeerd, on-
danks de bewering dat de paro-
chianen direct geïnformeerd zou-
den worden, zodra er nieuws is. Dit 
is bepaald géén nieuws?!
De Stichting B.O.U.D. Uithoorn 
vindt het wel goed nieuws dat de 
kerk geen gevaar oplevert voor de 
omgeving en dat herstel goed mo-
gelijk is. Het is niet te begrijpen dat 
er geen geld zou zijn voor restaura-
tie van de kerk, maar dat men wel 
een nieuwe kerk wil bouwen. Als-
of dat veel goedkoper zou zijn! De 
kosten van de restauratie zijn der-
mate hoog opgevoerd dat bij het 
opstellen van de rapporten de heer 
Van Luinen zich heeft teruggetrok-
ken. Hij was goed op de hoog-
te van de toestand van de kerk en 
kon zich niet vinden in de kosten-
opstelling. Op basis van deze rap-

porten is de keuze voor een nieu-
we, derde kerk gemaakt. De heer 
H. Röling, die jarenlang het da-
gelijkse onderhoud regelde, werd 
gepasseerd en de heer W. Röling 
werd gevraagd die taak over te 
nemen. Echter niet voor lang, hij 
hield de eer aan zichzelf en be-
dankte. Al spoedig bleek dat de 
kerk hoe dan ook weg moest. Op 
dit moment wordt het plein voor de 
kerk als opslag voor bouwmateri-
aal gebruikt op een wijze die scha-
de aan de fundering zal veroor-
zaken. De ramen zijn geblindeerd 
en de kerk wordt niet gelucht wat 
schimmel zal veroorzaken. De pas-
torie moest dringend leeg en is nu 
onbewoond.

Het bestuur heeft hele en halve 
onwaarheden gebruikt ten aan-
zien van de kerk, de vele vrijwilli-
gers en de Stichting B.O.U.D. Uit-
hoorn. Of het nu de monumenten-
status, de Open Monumentendag, 
het verkrijgen van de gebruiksver-
gunning, de plotselinge sluiting 
voor de Kerst, de verzekering of de 
vliegende leien betreft.
Blijft de vraag waarom de kerk 
persé gesloopt moet worden in het 
jaar van het religieus erfgoed, in-
dien er geen belang bij is de kerk 
als parochiekerk te gebruiken. De 
kerk kan een tweede leven krijgen 
als huisvesting van de bibliotheek 
in het ene deel en het andere deel 
als ontmoetingsruimte. Wij wil-
len de kerk onderbrengen in een 
stichting; er hebben zich al vrijwil-
ligers bij ons gemeld die in het be-
stuur zitting willen nemen.

Wij als Stichting B.O.U.D. Uithoorn 
blijven ons inzetten voor het be-
houd van de kerk!!!

Quick scan kerk St. Jan de Doper 
(Schans) te Uithoorn

Amstelhoek vraagt de 
gemeente om toelichting
Amstelhoek - Eind 2007 heeft ge-
meente De Ronde Venen, op ver-
zoek van het Wijkcomité Amstel-
hoek, de mogelijke plannen rondom 
de Prinses Irenebrug toegelicht. Tij-
dens de bijeenkomst in De Meijert is 
tevens kort stilgestaan bij de even-
tuele bouwplannen in de Amstel-
hoek. Daarna bleef het stil. 
Vragen van bewoners als ´Wat zijn 
de gevolgen van het eventuele ver-
dwijnen van de Prinses Irenebrug?´, 
´Hoe worden onze voorzieningen op 
peil gehouden?´, ´Blijft er voldoende 
ruimte voor groen, recreatie, spelen 
en parkeren?´ en ´Hoeveel en voor 
welke doelgroepen wordt er ge-
bouwd?´ zijn nog onbeantwoord. 
Reden voor het Wijkcomité om de 
gemeente wederom te vragen haar 
medewerking te verlenen aan een 
informatie-avond.

´Dit is niet alleen een kans voor de 
gemeente om bewoners te informe-
ren over de plannen, maar ook een 
kans om van bewoners te horen wat 
hun wensen en verwachtingen zijn´, 
aldus het wijkcomité.

´Daarnaast kan de gemeente aan-
geven op welke wijze bewoners 
worden betrokken.´Iets wat de ge-
meente wel wil, maar tot op heden 
nog onvoldoende heeft ingevuld.

De communicatie met de gemeen-
te verloopt helaas moeizaam.´ Het 
wijkcomité en de bewoners van 
Amstelhoek hopen dat de gemeen-
te haar medewerking verleent en 
dat de situatie verbeterd, zodat be-
woners echt worden betrokken bij 
en geïnformeerd over de plannen in 
Amstelhoek. 

Klaarovers gevraagd in 
Hofland
Mijdrecht - In Hofland staan iede-
re dag verkeersbrigadiers klaar om 
de kinderen van de Eendracht, de 
Hoeksteen en de Hoflandschool vei-
lig te kunnen laten oversteken. Al-
le leerlingen kunnen op deze manier 
veilig naar school komen en weer 
naar huis terugkeren. Tot nu lukt dit, 
maar met ingang van het volgende 
schooljaar zal het aantal verkeers-
brigadiers te klein zijn om deze vei-
lige verkeerssituatie te behouden. 
Daarom zoeken we nieuwe vrijwilli-
gers. Het gaat om de klaaroverpost 

van het Dukaton, waarvoor één keer 
per maand een beroep op u zal wor-
den gedaan. 
Het vraagt weinig tijd, een kwar-
tier voor en een kwartier na school-
tijd staat u samen met nog een ver-
keersbrigadier om de kinderen te 
laten oversteken. Alle aanmeldingen 
zijn welkom !! Ook als u alleen be-
paalde dagen of tijden beschikbaar 
bent. Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, u kunt bellen naar Cari-
na Truijens (tel. 285324) of Sandra 
Hooijman (tel. 286352).



Uithoorn – De tijd heeft niet stil ge-
staan en dus de scoutingvereniging 
Admiralengroep Uithoorn ook niet. 
De vereniging bestaat dit jaar zestig 
jaar. Vandaar dat de scoutinggroep 
er 23 mei gezamenlijk op uittrok. 
Daarnaast zijn ze druk bezig met de 
voorbereidingen voor een reünie.

Om het jubileum te vieren, werd het 
GGJGW (Geweldig Gaaf Jubileum 
Groeps Weekend) in het leven ge-
roepen. Op vrijdagavond 23 mei om 
18.00 uur vertrokken vierenveertig 
leden van de Admiralengroep naar 
Aerdenhout, vlak bij Zandvoort. Op 
een labelterrein, een terrein be-
heerd voor en door scouts, werden 
er vier tenten opgezet. Na een ener-
verend smokkelspel in het bos slie-
pen de scouts al vlug. 

De volgende dag wekten de vogels 
iedereen vroeg. Na een stevig ont-
bijt stond de opening op het pro-
gramma. Vervolgens zette het the-
ma van het programma zich voort. 
’s Middags liepen alle speltakken 
van de Admiralengroep verschillen-
de puzzeltochten door de bosrijke 
omgeving van Aerdenhout. Na het 
avondeten was er tijd voor de Bon-
te Avond, een avond vol met gek-
ke spelletjes, grappige toneelstuk-
jes en leuke quizvragen. Moe maar 
voldaan konden de scouts weer hun 
tent opzoeken.

Op zondag 25 mei was het alweer 
tijd voor de afsluiting van het week-
end. Na het ontbijt en een afsluitend 
spel kwamen de ouders de kinderen 
ophalen en bleven de oudere scouts 
achter om de tenten op te ruimen. 
De scouts kunnen met zijn allen te-
rugkijken op een geslaagd groeps-
weekend. Als aandenken aan dit 
geslaagde groepsweekend heeft 
deze vereniging een groepstrui la-
ten maken en aan alle leden over-
handigd.
 
Naast het GGJGW voor de huidige 
leden, is er ook een activiteit voor de 
oud-leden van de Admiralengroep. 

Op zaterdag 11 oktober aanstaande  
zijn alle oud-leden van de Admira-
lengroep uitgenodigd op het club-
huis van de Admiralengroep. Het 
clubhuis en hun schepen zijn dan te 

bezichtigen en ondertussen kunnen 
de oud-leden elkaar weer ontmoe-
ten. Bent u vroeger lid geweest van 
de Admiralengroep? Meldt u dan nu 
aan op www.admiralengroep.nl!
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Raad besluit om kdo 
een renteloze lening 
te verstrekken
Uithoorn - Meestal zijn de verga-
deringen in Uithoorn op een redelijk 
tijdstip afgelopen, maar dat was dus 
duidelijk niet het geval bij de pro-
grammarekening en het program-
maplan. Maar dat zijn dus ook wel  
onderwerpen waar je even bij stil 
moet staan, want het gaat tenslot-
te zoals altijd om de belangen van 
de burgers en hun centjes. Door de 
fractievoorzitters van de verschillen-
de partijen werd gestart met een 
globaal overzicht van hun zorgen, 
aandachtspunten en soms ook te-
vredenheid. Joop Hoogkamer van 
de VVD maakte zich trouwens niet 
als enige grote zorgen om de ver-
loedering van de beide winkelcen-
tra Legmeerplein en Zijdelwaard. 
“Het lijkt wel of ze vastzitten in het 
moeras”, vond Hoogkamer: “wij ver-
wachten van het college toch wat 
meer doorzettingskracht en als de 
wethouder daarvoor een beroep 
moet doen op de raad laat hij zich 
dan horen.” Ook de PvdA vond dat 
het tobben was met de winkelcen-
tra. Het CDA sprak zelfs van de pro-
jectontwikkelaar die de situatie van-
af het begin kende en nu niet moet 
zeuren en gewoon de klus moet af-
maken en sprak van onzekerheid of 
de eigenaar van het Legmeerplein 
nu wel of niet bekend is. Gemeen-
tebelangen had het over sterke ver-
paupering van beide centra en uit-
blijven van investeringen door hui-
dige winkeliers en dat de kans be-
staat dat de koopkracht naar andere 
gemeentes toevloeit. De PvdA kwam 
met een motie waarin zij er bij het 
college op aandringen grondig on-
derzoek te doen om de eigenaar van 
het Legmeerplein aan te zetten tot 
ontwikkeling van het gebied. Mocht 
de eigenaar niet willen meewerken 
dan overgaan tot onteigening en de 
vergunningen in te trekken.

Bespreking
Wethouder Maarten Levenbach gaf 
aan dat de besprekingen nu rond 
zouden zijn met de ontwikkelaar en 
dat dit volgende week zwart op wit 
komt. Uiteindelijk werd besloten om 
de motie tot 26 juni aan te houden. 
Een tweede zorg van eigenlijk alle 
fracties is het capaciteitprobleem. 
Zowel de VVD als het CDA vroeg 
zich nogmaals af of alle coalitiewen-
sen wel afgerond zijn voor maart 
2010, aangezien de indruk bestaat 
dat het financiële overschot van 1.8 
miljoen onder andere te maken heeft 
met het doorschuiven van projec-
ten naar 2008. De VVD wilde weten 

waar dit nu aan ligt. Is er onvoldoen-
de kwantitatieve maar vooral kwali-
tatieve handjes of is er een toege-
nomen ambitie van de raad die uit-
stijgt boven het coalitieakkoord. Wij 
denken dat de basale handjes beter 
kunnen worden uitbesteed, zodat 
kwalitatieve formatieplaatsen inge-
zet kunnen worden voor belangrij-
ke zaken. Ook de PvdA vond dat de 
knelpunten in de ambtelijke organi-
satie moeten worden opgelost en er 
weer evenwicht komt tussen de ca-
paciteit en het werkaanbod. Trudy 
Veninga (CDA) wil dat er eventueel 
zaken worden uitgesteld maar geen 
afstel. “Het hoge ambitieniveau van 
de raad mag niet leiden tot schrap-
pen maar wel tot prioriteiten stel-
len zoals de oeververbinding, visie 
op samenwerking in de regio en uit-
werking accommodatiebeleid.” Ge-
meentebelangen sprak ook zijn be-
zorgdheid uit. “Ook nu blijken vaak 
door gebrek aan de nodige perso-
neelscapaciteit weer verschillende 
goede voornemens niet te zijn uit-
gevoerd en dat is toch wel een ern-
stige zaak. De echte beleidsbeslis-
singen zijn toch wel aan de mage-
re kant. 

Vakgebied
Ria Zijlstra (GL) wilde weten of de 
eisen te hoog zijn en of er echt geen 
mensen op vakgebieden te vinden 
zijn of komt het omdat Uithoorn 
een kleine gemeente is en is er ge-
noeg geld over om mensen in te hu-
ren. En dan eigenlijk het belang-
rijkste punt, in zoverre dat de motie 
van het CDA betreffende KDO met 
een nipte meerderheid van stem-
men tien tegen negen werd aan-
genomen, en dat had alles te ma-
ken met hoofdelijke stemming om-
dat het anders op een gelijk aantal 
stemmen was neergekomen. Waar 
gaat het nu over. Het CDA maakt 
zich terecht druk over de proble-
men die sportvereniging KDO al 
sinds enige jaren heeft met betrek-
king tot de accommodatie. Het aan-
tal kleedvoorzieningen moet uitge-
breid worden en bovendien is het zo 
dat de hele accommodatie zo ver-
ouderd is dat de kans bestaat dat 
binnenkort helemaal geen gebruik 
meer kan worden gemaakt van de-
ze voorziening. Wat in het voordeel 
spreekt van de vereniging is dat zij 
niet zomaar aankloppen bij de ge-
meente voor een bijdrage maar zelf 
met een verantwoord plan is geko-
men en ook met een eigen forse bij-
drage komt en zelfs al een bouwer 

bereid heeft gevonden om het pro-
ject tegen een aannemelijke prijs te 
realiseren. Daarom kwam het CDA 
ook met een motie waarin zij het 
college verzoeken om KDO per di-
rect een renteloze lening te ver-
strekken vooruitlopend op de sport-
beleidsnota. Een mooie motie, maar 
helaas dacht wethouder Jeroen Ver-
heijen hier anders over en vond dat 
er gewacht moest worden tot de 
sportnota die in ieder geval na het 
zomerreces afgerond moet zijn. ”De 
motie is ons uit het hart gegrepen 
maar wij moeten de sportnota af-
wachten. Dat heeft ook te maken 
met het feit dat de mogelijkheid be-
staat dat andere verenigingen zich 
ook komen melden, dus dat er een 
precedent geschapen wordt. Uit-
eindelijk werd er dus hoofdelijk ge-
stemd en bleek dat zowel Gemeen-
tebelangen, die het in principe wel 
met de motie eens maar ook bang 
was voor precedent schepping, als 
GroenLinks tegenstemde, maar dat 
de andere fracties vóór stemden. 

Druk maken
Wat het accommodatiebeleid be-
treft maakt vooral Gemeentebelan-
gen zich behoorlijk druk omdat veel 
instellingen en verenigingen al lang 
wachten op een nieuw beleid en 
wilde weten hoe het met de biblio-
theek staat. Volgens wethouder Mo-
nique Oudshoorn is er de komende 
vier jaar geen zicht op een andere 
locatie en wordt momenteel door de 
directeur gekeken wat voor aanpas-
singen op korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden en zijn de muren en 
de lift inmiddels op orde.
Ook pleit Gemeentebelangen voor 
een echt Dorpshuis in Uithoorn om 
de lokale cultuur ook werkelijk lo-
kaal te presenteren en kwam met 
het trouwens al eerder gedane voor-
stel om een gemeentedag in het le-
ven te roepen. GroenLinks kwam 
met een motie om een cultuuragen-
da op de website en gemeentepa-
gina te plaatsen. Qua speelbeleids-
plan kwam de PvdA met een motie 
waarin zij pleit om het overschot van 
bijna 1.8 miljoen te besteden aan dit 
plan, maar wethouder Levenbach 
pleit voor besteding aan de onge-
lijkvloerse kruising. Burgemeester 
Berry Groen verzekerde nog even 
dat, wat het college heeft afgespro-
ken in het coalitieakkoord, ook dui-
delijk prioriteit zal hebben en hou-
den en vermeldde dat er een nota 
bedrijfsvoering gepresenteerd zal 
worden.

Voortgang 4e fase busbaan

definitief ontwerp gereed, 
afspraken financiering 
gemaakt
Uithoorn - Op 2 april jl. is het de-
finitieve ontwerp van de busbaan 
tussen het busstation Uithoorn en 
de Legmeerdijk door de provincie 
Noord-Holland beschikbaar gesteld. 
Gelijktijdig hieraan zijn in opdracht 
van de provincie tevens de definitie-
ve raming van de financiering en de 
verdeling van de kosten van de bus-
baan bekendgemaakt.

Op 13 april 2006 is een motie na-
mens de CDA fractie aangenomen 
waarin aandacht gevraagd werd 
voor de communicatie naar de be-
woners over de vierde fase bus-
baan. In lijn hiermee heeft de pro-
vincie Noord-Holland op 17 maart 
jl. een informatieavond georgani-
seerd waar de ontwerptekeningen 
aan de belangstellenden zijn gepre-
senteerd. Op 2 april jl. is het defini-
tieve ontwerp van de busbaan door 
de provincie beschikbaar gesteld. 
De ontwerptekeningen hebben van 
woensdag 23 april jl. tot en met 7 
mei 2008 ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis en de bibliotheek.

Met dit definitieve ontwerp is tevens 
een nieuwe raming gemaakt. In deze 
definitieve raming is kritisch geke-
ken naar de oplossingen binnen het 
beschikbare tracé. Zo is getracht de 
bustunnel ter hoogte van de Zijdel-
weg zo economisch mogelijk te rea-
liseren. Desondanks is door huidige 
omstandigheden het geraamde be-
drag (in 2005) voor de aanleg van de 
bustunnel onvoldoende gebleken. 
Nadere analyse van de kostenspe-
cificatie toont aan dat dit voor een 
groot deel wordt veroorzaakt door 
het hoger uitvallen van de geraam-
de posten onvoorzien ten gevolge 
van de sterk gewijzigde marktom-
standigheden. 

Verandering markt, 
verhoogde kosten
Ten tijde van het bestuursakkoord 
in 2006 was namelijk de verwach-
ting dat het project na een jaar zou 
kunnen starten. Om die reden is in-
gespeeld op de toen geldende on-
rustige markt van de grond-, weg- 
en waterbouwsector en is onder de 

raming ingeschreven. Deze markt 
is momenteel compleet gewijzigd. 
De verwachte marktvoordelen van 
toen zijn geheel vervallen. Om die 
reden heeft de provincie de posten 
onvoorzien van de begroting weer 
naar het oude veel hogere niveau 
geboekt en alle mogelijke risico’s fi-
nancieel geraamd. 

Nieuwe afspraken
De gemeente en de provincie heb-
ben nieuwe afspraken gemaakt 
over de financiering van de bus-
tunnel. Gezien het feit dat de pro-
vincie de aanleg van de bustunnel 
van groot belang acht voor het tota-
le tracé heeft zij voorgesteld 2/3 van 
het tekort voor haar rekening te ne-
men. De gemeente Uithoorn zal on-
der voorbehoud van de goedkeuring 
van de gemeenteraad 1/3 van het 
mogelijke tekort financieren. Hier-
mee wordt zij risicodrager voor de 
aanleg van de bustunnel. Overige fi-
nanciële tekorten buiten de aanleg 
van de tunnel worden door de pro-
vincie opgevangen.

de Meerwijk leeft
Uithoorn - Op 28 mei, de nationa-
le straatspeeldag, vonden er in en 
rondom de basisscholen de Kajuit 
en de Springschans allerlei activitei-
ten plaats voor de kinderen van de 
scholen en de rest van de wijk. 

De kinderen konden koken, muziek-
instrumenten maken, kijken naar 

een poppenkastvoorstelling, foto-
graferen, en twee caravans opvrolij-
ken met graffiti, enz. 
Binnen in de school was er gelegen-
heid voor de kinderen die dat leuk 
vonden, om te schilderen. ’s Mor-
gens werd gewerkt aan een me-
gaschilderij door alle kinderen van 
groep 4. ’s Middags konden de kin-

deren eigen schilderijen maken. 
Heel veel kinderen, meer dan 200, 
hebben aan dit schilderfeest mee-
gedaan.

Kortom, het was een heel geslaagde 
dag, mede dankzij het mooie weer. 
Kinderen, ouders, leerkrachten en 
organisatoren waren zeer tevreden. 

Reünie bij de 
Admiralengroep



Uithoorn - “Het is echt een va-
der op zoon zaak”, vertelt Mary van 
der Hulst van drogisterij/parfume-
rie Stoop in winkelcentrum Zijdel-
waard. “De eerste vestiging was in 
Het Oude Dorp. Daar zijn wij begon-
nen als kleine drogisterij en dat is 
door de jaren heen steeds meer uit-
gebreid en nu kun je zeggen dat het 
drogisterijgedeelte even groot is als 
het parfumeriegedeelte.” Sinds een 
aantal jaren is Stoop ook lid van de 
Pour Vous keten. Wat houdt dat nou 
precies in. Mary vertelt: “De par-
fumeriezaken die lid zijn van Pour 
Vous hebben speciaal getraind per-
soneel waarbij de klant nummer één 
staat. Bovendien hebben al die za-
ken een uitgebreid assortiment be-
staande uit de laatste producten en 
merken die op de markt gekomen 
zijn en is het personeel ook op de 
hoogte van die laatste trends. Alles 
is up-to-date. De trainingen worden 
gevolgd bij de merken zelf en daar 
leer je alles over productkennis en 
verkooptechnieken. Pour Vous kent 
een speciale tweedaagse verkoop-
training en bijna ieder personeelslid 
heeft die training wel gevolgd.
Daarna kun je elk jaar op herha-
lingscursus. Verder komen natuur-
lijk de merken zelf nog met nou-
veautéavonden elk voorjaar en na-
jaar. “Je wilt allemaal gemotiveerd 
in de winkel staan en de juiste ken-
nis doorgeven”, aldus Mary van der 
Hulst. “Het gaat bij ons vooral om 
het luisteren naar wat de klant zelf 
wil en wat eventueel een probleem-
pje is zoals droge huid, droge lip-
pen of anti-rimpelcrème en dan een 
goed advies geven. 

Parfumhuizen
Je hebt heel verschillende klanten. 
Er zijn natuurlijk de trouwe koop-
sters die bij hun eigen merk blijven, 
maar er is tegenwoordig zoveel te 
koop dat mensen ook wel hoppen 
van het ene merk naar het andere 
merk. De merken die het meest in-
novatief zijn, daar willen wij ons 
graag mee verenigen. Wat betreft 
de maquillage kun je denken aan 
Estée Lauder, Dior, Chanel, Lancô-
me. Bij de zonneproducten aan Lan-
caster en wanneer je praat over de 
echte parfumhuizen zijn dat Jean 
Paul Gaultier, Cartier en Donna Ka-
ren. Wat de trends voor de komen-
de zomer betreft komen er meer 
vrolijke kleurtjes, zowel voor de lip-
pen als voor de nagels, dus veel roze 
en rood en voor de ogen blauw en 
groen, waarbij het oogpotlood en de 
eyeliner niet mogen ontbreken om-
dat die zorgen voor het juiste accent 
aan de ogen. In de zomer is wel de 
kreet ‘hoe gekker hoe leuker’ zoals 
de plaknagels, hoewel dat natuurlijk 
niet echt speciaal voor de zomer is. 
Deze zomer zijn de kleine zonneta-
toeages erg in. Die blijven voor een 
paar dagen en zijn vooral leuk voor 
een dagje naar het strand of als je 
uitgaat.” Aldus Mary.  Deze weken 
kun je bij Stoop terecht bij het zo-
merfestival. Dat loopt van 16 mei tot 
en met 7 juni met allerlei aanbiedin-
gen en zomertips. Er zijn een week 
lang allerlei visagisten geweest van 
L’Oréal, Max Factor, Maybelline, 
Herôme, Deborah, een nagelstylis-
te en Bloem (natuurproducten) en 
Centrum Vitamine Preparaten met 
extra informatie en extra zomertips. 

Magazine
Pour Vous geeft verder nog zelf een 
magazine uit. Dat is een kwartaal-
uitgave met de laatste nieuwtjes 
op make-up gebied en parfumerie 
waar ook een make-over van Mari 
van de Ven in staat die dan één van 
de personeelsleden van een Pour 
Vous zaak een remake geeft. Op de 
vraag aan Mari van de Ven die op 
zaterdag een demonstratie gaf bij 
Stoop in Zijdelwaard wat deze zo-
mer de haartrend is vertelt Mari dat 
het wel de boblijn is in allerlei leng-
tes, gelaagd met of zonder pony. 
“vooral de pony is hot”, aldus Van de 
Ven en verder steil of gekruld. Maar 
het belangrijkste is natuurlijk wat 
je zelf het mooiste vindt. Maar zorg 
ervoor dat je er altijd verzorgd uit-
ziet. Een belangrijk punt voor Mari 
zijn de wenkbrauwen. Deze maand 
heeft Herôme stylingproducten voor 
de wenkbrauwen in alle zaken. “De 
wenkbrauwen geven uitdrukking 
aan het gezicht. Die maken het ge-
zicht. Wat de make up betreft vindt 
Mari smoky eyes prachtig voor als 
je uitgaat. Bij de jonge meiden staan 
kleurtjes mooi, voor de wat rijpere 
huid zijn het meer de matte tinten 
en niet teveel glans want dat accen-
tueert rimpels. 

Een leuke tip voor als je naar het 
strand gaat dat je niet per definitie 
zwaar opgemaakt hoeft te zijn maar 
juist natureltinten dan heel mooi zijn 
met mascara als leuk accent en een 
blos op de wangen. Wel is het be-
langrijk dat de huid goed beschermd 
wordt met een hoge zonnebrand-
factor. Bij lichte ogen staan aarde-
tinten het mooiste en bij donkere 
ogen paars, groen of blauw. Verder 
zijn nagels heel belangrijk en zijn 
plaknagels een middel om de han-
den langer en smaller te laten lijken. 
Het is niet noodzakelijk dat nagels 
van de handen en de voeten in de-
zelfde kleur gelakt zijn. Blanke na-
gellak voor de handen met een felle 
kleur op de teennagels is heel mooi. 
Verder vormt het haar de omlijsting 
van het gezicht, dus moet je zor-
gen dat het haar in goede conditie 
is met goede stylingproducten. Ook 
kunnen highlights, die subtiel aan-
gebracht zijn, heel mooi zijn. “Maar”, 
besluit Mari “wat is nou een mooi 
uiterlijk zonder een goede geest in 
balans.” Deze uitspraak spreekt voor 
zichzelf. 
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Woningen Buitenhof vierde 
kwartaal 2008 opgeleverd
Uithoorn - Voorgeschiedenis van 
project Buitenhof: In 2001 is Hors-
man & Co in contact gekomen met 
de toen 87-jarige mevrouw Wahlen, 
eigenaresse van de gronden. Aan-
gezien Horsman & Co, eigenaar en 
ontwikkelaar, op de hoogte was van 
het feit dat de gemeente een strook 
grond nodig had voor de ecologi-
sche zone voor Legmeer West, nam 
Horsman contact op met de ge-
meente om te zien of beider plan-
nen in elkaar pasten. En dat bleek 
inderdaad het geval. De grond werd 
gekocht voor 4 ½ miljoen gulden, la-
ter omgezet in euro omdat dit net op 
de grens van gulden en euro lag. In 
totaal was de grond 2 ½ ha, waar-
van 8000 m2 verkocht werd aan de 
gemeente. Einde voorgeschiede-
nis. Wat gebeurde er toen. Een ar-
chitectenbureau werd in de arm ge-
nomen, Klunder uit Rotterdam en R. 
de Ruiter van dit bureau ontwierpen 
een zevental schetsen, of in vakter-
men uitgedrukt stedenbouwkun-
dige modellen, die gepresenteerd 
werden aan de gemeente. De ge-
meente maakte daaruit een keu-
ze. Dat was dus het huidige woon-
project. In 2004 werd de procedure 
gestart. Dat hield in dat er een plan 
werd gemaakt van het schetsplan 
en dat werd besproken met de di-
verse betrokken instanties zoals de 
gemeente, de brandweer, de VAC 
(Vrouwen Advies Commissie). De-
ze kijken naar de extra dingen die 
belangrijk zijn voor het wooncom-
fort, zoals deuren die de goede kant 
opengaan, waar de lichtknoppen zit-
ten en dergelijke. Verder de provin-
cie Noord-Holland en niet te verge-
ten, zegt René Vos, eigenaar en ont-
wikkelaar, een gesprek met de land-
schapsarchitect Jan Klop.

Moet passen
“Dat is noodzakelijk omdat, als er 
iets ontwikkeld wordt, dit moet pas-
sen in de omgeving en ook het groen 

om het project heen wordt beke-
ken.” In 2005 gingen alle partijen ak-
koord en kon de bestemmingsplan-
procedure gestart worden. Dat was 
noodzakelijk, omdat het natuurlijk 
in eerste instantie een bedrijventer-
rein was geweest en dat moest om-
gezet worden in woonbestemming. 
Dit neemt altijd een behoorlijk lange 
tijd in beslag, maar uiteindelijk werd 
gestart met de verkoop en werden 
kopers gevonden. Bij een project 
moet 70% verkocht zijn alvorens je 
start met het bouwen. Dat heeft na-
tuurlijk te maken met geld. De ge-
meente Uithoorn is uitermate strikt 
in de voorwaarden qua verkoop. 
Dat houdt in dat de woningen eerst 
moeten worden aangeboden aan 
inwoners uit Uithoorn en De Kwa-
kel. Als tweede volgt dan het ROA 
gebied (Regionaal Overlegorgaan 
Amsterdam) waaronder Aalsmeer, 
De Ronde Venen, Amstelveen. Wel 
is, zodra alle procedures doorlopen 
waren, een verkoopmanifestatie ge-
houden aldus René Vos. Dat was in 
2005 waarbij belangstellenden met 
de benodigde papieren naar huis 
gingen en dan konden inschrijven 
op een bepaald type woning van 
hun keuze. Bij die papieren zaten 
ook de voorwaarden gesteld door 
de gemeente Uithoorn. Daarna wer-
den de inschrijvingen gecontroleerd 
door zowel de makelaar als de amb-
tenaar en werd er een loting gehou-
den in bijzijn van een notaris. In to-
taal zijn er elf type woningen in alle 
categorieën. Dat wil dus zeggen dat 
er zowel starterwoningen en eenge-
zinswoningen als penthouses in het 
project zijn.

Binnenruimte
De prijzen lopen uiteen van 131.000 
euro voor starterappartemen-
ten tot 470.000 euro voor de pent-
houses. Het opvallende aan dit ge-
bouw is dat het een gemeenschap-
pelijke binnenruimte heeft vindt Re-

né Vos. Dat geeft gezelligheid en de 
toekomstige bewoners hebben daar 
dus ook uitdrukkelijk voor gekozen. 
Je komt elkaar tegen en er is sprake 
van sociale controle. Het idee is van 
een ouderwetse buurt, vertelt Rut-
gerd Horsman, hoewel het gebouw 
zelf de vorm heeft van een schip. 
In de voor- en achterplecht zijn de 
appartementen gevestigd en vier 
penthouses op de bovenste verdie-
ping. In het middengedeelte de een-
gezinswoningen op elke verdieping. 
Een aantal van de eengezinswonin-
gen heeft hangende tuinen. De an-
dere eengezinswoningen hebben 
een tuin en een berging.

De woonoppervlakten van de een-
gezinswoningen variëren van circa 
140 tot 158 m2 en er zijn nog enkele 
types eengezinswoningen te koop. 
De appartementen hebben alle een 
terras van 8 tot 23 m2 en variëren in 
oppervlakte van circa 50 m2 tot 100 
m2. De penthouses hebben even-
eens een terras van circa 40 m2 en 
een oppervlakte van circa 172 m2. In 
totaal gaat het om 48 eengezinswo-
ningen, 38 appartementen en vier 
penthouses. Qua parkeerruimte zijn 
er 90 parkeerplaatsen binnen het 
gebouw en 64 buiten het gebouw. 
Je hebt er geen last van sluipver-
keer, omdat het geen doorlopende 
weg is. Voor het gebouw komt een 
keerwand en daarbuiten een water-
partij. Er zijn twee ingangen aan de 
kopse kant en in het midden twee 
onderdoorgangen voor het autover-
keer. De steen is gemêleerd paars-
achtig en de kleur hout komt op el-
ke verdieping weer terug. Tijdens de 
open dag was ’s morgens het hoog-
ste punt bereikt en werd de vlag uit-
gestoken door de voorzitter van de 
VVE (Vereniging van Eigenaren). 
Het gebouw is ongeveer twaalf me-
ter hoog. De bedoeling is dat de wo-
ningen in het vierde kwartaal van 
2008 worden opgeleverd. 

Zomerfeest op de Tweemaster!

Uithoorn - Vrijdag 30 mei was het 
dan eindelijk zover: tijd voor het zo-
merfeest van de basisschool de 
Tweemaster aan de Arthur van 
Schendellaan. ‘s Middags viel er 
nog regen, maar gelukkig klaarde 
het tegen de namiddag op, zodat de 
vele buitenactiviteiten door konden 
gaan. Om vijf uur stond iedereen 
in de startblokken om te beginnen; 
leerlingen, ouders, opa’s en oma’s 
en andere familieleden kwamen in 
groten getale naar het schoolfeest. 
Ditmaal was het een Caribisch feest. 
Alle kinderen kregen daarom bij 
aankomst een bloemenslinger. De 
oudervereniging van de Tweemaster 
had flink uitgepakt met een groot 
luchtkussen, haaienvoeren, bana-
nenvangen, bibberspookspiraal, en 
nog vele andere leuke spellen.
De kinderen konden zich ook laten 
schminken, en de kleinsten konden 
bloempotjes verven, terwijl de ou-
deren het computerspel Jazz Jack 
Rabbit konden spelen. Daarnaast 

was er ook nog een disco met DJ, 
een loterij, grabbelton en allerlei 
prijsvragen. 

Geoefend
Muzikaal was er trouwens ook ge-
noeg te beleven. De juffen hadden 
met alle klassen hard geoefend om 
allerlei optredens op het buiten op-
gestelde podium te kunnen laten 
zien. Er waren allerlei zomerse lied-
jes ingestudeerd  zoals ‘Mexico’, ‘Op 
een onbewoond eiland’ en nog veel 
meer. Na afloop traden de juffen na-
tuurlijk zelf ook nog eens op met de 
Macarena!
Aangezien het feest tot 20.30 uur 
doorging, was er ook een snackkar, 
een bar en een ‘zoete/hartige hoek’ 
met door moeders gebakken zoete 
en hartige taarten en cake en der-
gelijke. Iedereen vermaakte zich zo 
goed, dat het ‘s avonds moeilijk was 
om het feest af te sluiten. Met zulk 

mooi weer en zoveel buitenspelle-
tjes krijgen de kids echt al zin in de 
zomer!

Mari van de Ven bij 
Stoop in Zijdelwaard
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Het was eerst even zoeken waar het precies was, maar 
afgaande op het afzetlint en dan maar het lawaai ach-
terna, dan kwam je er wel. Al van verre zag je niet al-
leen hele hordes kinderen, maar ook natuurlijk samen 
met papa of mama die dan of op het bankje met elkaar 
zaten te praten of naar hun kinderen keken, terwijl die 
zich amuseerden.

Het was de eerste keer dat dit georganiseerd was, in 
ieder geval in De Kwakel. “Het idee is geopperd door 
Petra van Leeuwen van buurtbeheer en toen zijn wij er-
mee aan de slag gegaan”, vertelt Nicole van der Knaap, 
die samen met Petra en Silvia Boxce de organisatie voor 
haar rekening nam. “Wij hebben via de krant melding 
gemaakt van deze dag en ook op scholen via het maan-
delijkse krantje van de Zon, maar ook aanplakbiljetten. 
Het is een landelijk gebeuren op initiatief van 3VO (Vei-
lig Verkeer Nederland)”. Nadat buurtbeheer zich had 
aangemeld ontvingen zij van 3VO een stratenspeelpak-
ket bestaande uit afzetlinten, ballonnen en zonneklep-
pen, maar daar waren er helaas te weinig van vertelt 
Nicole. Toen moesten er natuurlijk nog vrijwilligers ko-
men. Maar ook dat was gauw geregeld en twintig vrij-
willigers meldden zich aan. Buurtbeheer heeft zelf alle 
activiteiten bij elkaar gesprokkeld. Maar ook door de 
gemeente was een steentje bijgedragen in de vorm van 

zand dat gestort werd. Verder had Poldersport fietsjes 
beschikbaar gesteld en ook het springkussen was weer 
beschikbaar gesteld. Als eerste activiteit viel meteen de 
grote Twister op.

“Die hebben wij in het groot laten maken, namelijk zes 
bij vier. De Twister bestaat uit een wit veld met op ver-
schillende plekken groene, rode en blauwe stippen. De 
bedoeling is dan dat je met je linkerhand op een rode 
stip gaat staan en bijvoorbeeld met je rechtervoet op 
een groene stip, zodat je lekker in allerlei bochten kunt 
draaien. Het programma was verdeeld voor twee doel-
groepen, namelijk voor 0 tot acht jaar en voor acht tot 
twaalf jaar. Voor de kinderen was er een kinderparcour-
tje met kinderkruiwagens en snoephappen, een lucht-
kussen, vingerverven, stoepkrijten, schminken.
Voor de ouderen was er een wat moeilijker parcours 
uitgezet met steppen, zaklopen en ook snoephappen. 
Verder kon je graffiti spuiten, er waren kuipfietsjes 
(trouwens levensgevaarlijk, ik werd verschillende keren 
bijna omvergereden, misschien kan daar de volgende 
keer iets meer op gelet worden door de vrijwilligers, 
want ook voor andere kinderen is dat best gevaarlijk). 
Verder kon je glazen beplakken waar je waxinelichtjes 
in kon zetten en zag je de verschillende moeders met 
kleurig versierde glazen lopen. De kinderen kregen al-

lemaal een zakje chips en een Wicky en als je alle onder-
delen gedaan had die je met behulp van een strippen-
kaart kon doen, dan kon je een suikerspin halen. Verder 
was er ook een workshop dansen door DWS die om het 
half uur een workshop streetdance gaf. 

ScHMiNK
Overal zag je geschminkte kinderen lopen waarbij de 
meisjes de schmink natuurlijk hadden aangepast aan 
hun kleren, dus roze bij een roze rokje en dan nog met 
een suikerspin in de hand was het helemaal feest. Ook 
op het klimrek was het een drukte van belang, op al-
lerlei manieren proberen om zo hoog mogelijk te klim-
men en allerlei acrobatische toeren uit te halen. Verder 
de wip en natuurlijk de glijbaan waar je ook achteruit 
vanaf kunt glijden. En als je moe was geworden ging je 
gewoon even met je suikerspin op een paaltje zitten uit-
rusten.
Ondanks het feit dat het er een beetje dreigend uitzag 
bleef het droog, al was het wel wat benauwd en had de 
kraam waar je drinken kon halen het behoorlijk druk.  
“Wij zijn van 150 à 200 kinderen uitgegaan, maar tegen 
drie uur waren er al 350 suikerspinnen uitgedeeld”, ver-
telt Nicole die er wel van uitgaat dat door het enorme 
succes dit evenement volgend jaar ook weer wordt ge-
organiseerd. 

STRAATSPEELDAG IN DE KWAKEL
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Toppers Uithoornse 
Kinderopvang bij de Toppers
Uithoorn - De Uithoornse Kinder-
opvang behaalde in april het HKZ-
certificaat. Met dit certificaat laat de 
organisatie zien dat haar procedu-
res goed op orde zijn, dat over al-
le onderdelen van de dienstverle-
ning goed is nagedacht. Het he-
le team heeft hard gewerkt om dit 
resultaat te bereiken. Een feestje 
als dank voor de inzet hiervoor was 
dan ook zeer verdiend. Alle mede-
werkers, bestuursleden, vrijwilligers, 
stagiaires – 100 in totaal - zijn daar-
om naar de Toppers in de Amster-
damse Arena geweest.  Op 27 mei 
stapte iedereen, nadat alle kinderen 

met de (jaloerse) ouders mee naar 
huis waren, in de klaarstaande bus-
sen naar Amsterdam. Daar aange-
komen kreeg iedereen een oran-
je boa en werd er een foto gemaakt 
van het hele team voor de Arena. 
Daarna werd het vak opgezocht en 
kon het feest beginnen. En een feest 
werd het! “Het dak eraf” was niet 
overdreven: het was een groot mee-
zingfeest. In de bus terug werd nog 
heerlijk nagenoten van deze gewel-
dige avond. De volgende ochtend 
waren de oogjes wat klein maar het 
was alle inspanning voor het certifi-
caat meer dan waard geweest!

Legmeervogels f1 en c1 
winnen eigen stop zinloos 
geweld cup 2008
Uithoorn - Op 31 mei en 1 juni 
werd er weer gestreden om de Stop 
Zinloos Geweld Cup 2008 bij voet-
bal vereniging Legmeervogels. Zo-
wel zaterdag als zondag was het 
prima voetbal weer en hebben we 
weer veel kwaliteit op de velden ge-
zien. Het voetbal toernooi wil vanuit 
zijn thema een bepaalde kwaliteit 
uit te stralen en Legmeervogels doet 
dit doormiddel van het uiten van 
respect voor je tegenstander zowel 
voor, tijdens als na de wedstrijd. 

Het in rijtjes opkomen op het veld 
en voor de wedstrijd je tegenstan-
der een hand te geven en succes te 
wensen met de wedstrijd en na de 
wedstrijd elkaar de hand te schud-
den om elkaar te danken voor een 
goede wedstrijd werd hierin gehan-
teerd. Natuurlijk is er strijd op het 
veld, maar wel zo dat dit binnen al-
le grenzen van sportiviteit uitge-
voerd wordt. Mocht je toch niet die 

sportiviteit kunnen tonen dan wer-
den er tijdstraffen gegeven om ten 
eerste je te laten inzien dat de actie 
niet binnen de grenzen was en ten 
tweede om je team te benadelen zo-
dat je door je eigen teamleden ge-
corrigeerd wordt. Gelukkig waren er 
weinig tijdstraffen en begrepen de 
spelers wat belangrijk is in het spel-
letje voetbal, namelijk plezier, goed 
voetbal en scoren!

Tevens waren wij verheugd verrast 
door een bezoek van onze burger-
meester waarmee we gezellig onder 
het genot van een kopje koffie, het 
thema en het verloop van het toer-
nooi hebben besproken. 
Trots zijn we natuurlijk op onze F1 
en C1 die het toernooi hebben ge-
wonnen. Maar ook op alle andere 
Legmeervogels teams die het goed 
hebben gedaan.

Winst en verlies voor 
Thamen Softbal Aspiranten
De Kwakel - Zaterdagochtend 31 
mei moesten de softbal aspiranten 
vroeg uit de veren voor de dubbe-
le wedstrijd tegen Euro Stars in Ca-
pelle aan de IJssel. Marieke Dekker 
beet het spits af en kwam met 4 wijd 
op het 1e honk. Door een mooie 
honkslag van Lana van Rijswijk en 
Merel Zandvliet konden Marieke en 
Ashley Groot die door geraakt wer-
per op het honk was gekomen de 
eerste 2 punten scoren. In de ge-
lijkmakende inning gooide Kelly de 
Voijs 2x 3 slag, Euro Stars scoorde 
in deze inning 2 punten. In de 2e in-
ning kwam Lana op het  honk door 
wederom een honkslag te slaan 
en door fouten van Euro Stars kon 
Marieke scoren. De 1e nul bij Eu-
ro Stars viel door een mooie vang-
bal van Dana Scheltens en de 2e nul 
door een schitterende aangooi van 
Lana naar Anne-Myrthe Schotman 
die op het 1e honk stond, de pitcher 
van Thamen stond met volle hon-
ken even onder druk maar Kelly wist 
haar hoofd koel te houden en gooi-
de 3 slag waardoor Euro Stars niet 
wist te scoren in deze inning.In de 
3e  slagbeurt voor Thamen begon 
Anne-Myrthe met een honkslag en 
bereikte gelijk het 3e honk door 
fouten van de tegenpartij, Eline Rip 
kwam op het honk door 4 wijd, Lana 
en Merel sloegen weer een mooie 
honkslag, Thamen wist in deze in-
ning 5 punten te scoren. De slag-
beurt voor Euro Stars was goed voor 
2 punten waardoor de einduitslag 
van de 1e wedstrijd uitkwam op 10-
4.

Warm
De pitcher van Euro Stars moest 
nog even warm draaien in het be-
gin van de 2e wedstrijd want Ma-
rieke, Ashley en Lana kwamen al-
len door 4 wijd op het honk en door 
een honkslag van Anne-Myrthe vie-
len de eerste punten voor Thamen. 
Madelon Schotman kwam even-
eens met 4 wijd op het honk en Da-
na sloeg een honkslag. Anne-Myr-
the was deze wedstrijd de pitcher 
en Merel had het catchen overge-
nomen, door 4 wijd en wat fouten in 
het veld van Thamen scoorde Euro 
Stars 5 punten in deze inning. 

Thamen moest dus terugkomen van 
een achterstand en deed dat door 
het goede honklopen van Marieke 
en ook door punten van Ashley en 
Lana. Met 1 punt voor was het dus 
erg spannend en de taak voor Tha-
men om het dicht te houden, de 1e 
nul viel door een vang van Anne-
Myrthe en  de 2e nul door een vang-
bal van Lana op het 3e honk ech-
ter door wat foutjes van Thamen in 
het veld scoorde Euro Stars 2 pun-
ten hetgeen de winst voor hun bete-
kende en Thamen met 5-6 verloor. 
Maar ondanks het verlies heeft het 
trouwe publiek van de Thamen Soft-
bal Aspiranten weer genoten van 
het spel van de meisjes mede dank-
zij de bezielende leiding door Karin 
Schouten en Linda de Beij. Volgende 
week  zondag 8 juni gaan de meis-
jes naar Haarlem voor de dubbel 
tegen DSS.

Eerste plaats voor 
Qui Vive MF1 bij 
De Kwakel - Zaterdag 31 mei jl. 
mochten de meiden van Qui Vi-
ve MF1 aantreden op de Jongste 
Jeugd Dag bij hockeyclub Overbos 
in Beverwijk. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen konden de pa-
raplu’s aan de kant blijven en wer-
den alle wedstrijden onder droge 
omstandigheden gespeeld. 
In de eerste poulewedstrijd hadden 
de MF1 weinig problemen met te-
genstander Pinoke en werd een een-
voudige 7-0 overwinning geboekt. 
Ook de tweede partij tegen de mei-
den van Alliance leverde winst op: 
3- 2 voor Qui Vive. De derde wed-
strijd in de poule was het lastigst. 
Tegenstander  Bloemendaal bood 
goed partij en de wedstrijd eindig-
de uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel. 

Hockey-intenational Teun de Nooij-
er, die deze wedstrijd de scheids-
rechter was, complimenteerde de 
meisjes met hun goede spel.

De fantastische resultaten in de 
poulewedstrijden leverden Qui Vi-
ve de eerste plaats in de poule op, 
waardoor in de finale gespeeld 
moest worden tegen een oude be-
kende uit de competitie: Amsterdam 
MF1. De meisjes waren erop ge-
brand ook deze wedstrijd winnend 
af te sluiten. Door mooi samenspel,  
een geweldige inzet en goed keep-
werk wist Qui Vive MF1 de wedstrijd 
met 2-1 te winnen. Uit handen van 
de organisatie mochten de meisjes 
na afloop hun welverdiende medail-
le en oorkonde in ontvangst nemen.

Op de foto: vlnr:
Staand: Anke Quast, Milou Versteeg, Eva Kees, Marlotte van de Waal
Zittend: Tamara van Wees, Maureen Soels, Sterre Kreecke

Qui Vive meiden D3 
winnaar in hun groep bij 
districtstoernooi
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
waren de meiden van D3 echt de 
beste in hun groep na het winnen 
van een zinderende finale tegen de 
Kraaien met 1-0 bij het districtstoer- 
nooi dat op de velden van Qui Vi-
ve werd gespeeld. Ook Amsterdam 
D5 viel in de prijzen door in de an-
dere groep als winnaar uit de bus te 
komen.

Bij Qui Vive stond afgelopen zater-
dag het districtstoernooi voor de elf-
tallen van de D meiden in het teken 
van zinloos geweld. Ook verschil-
lende andere sport-verenigingen in 
Uithoorn en de Kwakel hebben het 
afgelopen weekend een toernooi 
gespeeld dat dit doel als thema had. 
Qui Vive had 14 verenigingen uit de 
regio uitgenodigd en werd zelf ver-
tegenwoordigd door twee elftallen 
namelijk de D3 en D4.

De meiden van D3 hebben zeker 
geen onverdienstelijk seizoen ach-
ter de rug maar wilden op deze toer-
nooidag toch wel erg graag in de 
prijzen vallen. 

Aan motivatie en wilskracht ontbrak 
het de meiden van D3 in ieder ge-
val niet. Bij de eerste wedstrijd in 
de voorronde moest de juiste vorm 
en het goede ritme nog wel gevon-
den worden. Veel strijd werd gele-
verd om tot scoringskansen  te ko-
men hetgeen helaas niet lukte maar 
bovendien moest er hard gewerkt 
worden om te voorkomen dat er een 
tegendoelpunt zou moeten worden 
geïncasseerd. (0-0)

De andere twee wedstrijden wer-
den overtuigend met 3-1 en 2-0 ge-
wonnen. Mooie en snelle aanvallen, 
goed overspelen en het nemen van 
risico’s illustreerden het spel van 

Qui Vive D3.
Vertrouwen
Na deze voorronde steeg het ver-
trouwen dat er een prijs te beha-
len was temeer omdat de meiden 
D3 na deze eerste drie wedstrijden 
speltechnisch goed in het toernooi 
zaten. Ook in de halve finale werd 
de tegenstander met 1-0 versla-
gen en konden de meiden zich op-
maken voor de finale. Coach Desi-
ree van der Bijl  en teamleider Ton 
van Heeswijk hoefden het team niet 
meer te motiveren dus de bespre-
king bleef bij het geven van enke-
le tactische tips. In de finale troffen 
zij als tegenstander het elftal van 
Kraaien D1 tegen wie zij ook in de 
eerste wedstrijd van de voorronde 
hadden gespeeld en met een gelijk-
spel hadden beëindigd. De aan el-
kaar gewaagde finalisten zorgden 
voor een grandioos spektakel met 
veel spannende momenten. Uitein-
delijk toonde Qui Vive D3 zich de 
meerdere door een mooie treffer. (1-
0) De overwinning werd uitbundig 
gevierd en het feestgedruis barstte 
echt los bij het in ontvangst nemen 
van de grote beker en de medail-
les. Al met al de kroon op een fan-
tastische dag en een goede afslui-
ting van een sportief, sterk spelend 
en gezellig seizoen. Na afloop toon-
de coach Desiree van der Bijl zich 
dan ook dik tevreden. “ De meiden 
hebben prima gespeeld. De inzet en 
motivatie waren geweldig, er werd 
goed overgespeeld en er zat tempo 
in de wedstrijden. Terugkijkend op 
dit seizoen ben ik tevreden met na-
me omdat veel meisjes een goede 
ontwikkeling hebben doorgemaakt 
niet alleen op de positie waar zij het 
beste tot hun recht komen maar ook 
op andere voor hen niet vertrouwde 
plaatsen. Dat geeft mij een optimis-
tisch gevoel voor het volgende sei-

Bridgeseizoen bvk afgerond
De Kwakel - Het seizoen 2007/2008 
zit er op voor de Bridge Vereniging 
De Kwakel. Alle beslissingen zijn ge-
vallen en eenieder kan zich nu weer 
rustig gaan opladen voor het nieu-
we seizoen, dat in september weer 
van start zal gaan.
Daar zal ongetwijfeld een aantal 
nieuwe gezichten te zien en een 
aantal vertrouwde gezichten zul-
len we niet meer zien. Na 1 seizoen 
keert Nel de Ruiter niet meer te-
rug bij de BVK, terwijl paar Wezen-
berg- vd Neut na 5 seizoenen en 
paar Lancel-v.d. Hoek na maar liefst 
14 seizoenen BVK niet meer van de 
partij zullen zijn. Wij willen vanaf de-
ze plaats al deze dames bedanken  
voor hun sportieve verrichtingen bij 
onze club en wensen hen alle goeds 
in de komende jaren.
 Vorige week was de prangende 
vraag, of de koplopers na de voor-
laatste zitting hun koppositie zou-
den kunnen vast houden. Het ant-
woord is overduidelijk NEEN, want 
Anneke en Jaap verkwanselden hun 
kansen door deze avond slechts een 
kleine 40% te scoren. De concurren-
tie was meedogenloos en uiteinde-
lijk ging paar Elenbaas-Verhoef met 
de hoogste eer strijken (van je fa-
milie moet je het maar hebben!) Zij 
eindigden de 2e serie van 6 avonden 
‘ladderen’  als 1e met een gemiddel-
de score van 58,5%. Paar Mann-
van Vliet eindigde met 56,9% als 2e 
en om de familie-eer nog hoger te 
houden eindigde Rina van Vliet met 
partner Gerda Bosboom als 3e met 
56,6%. 3 paren, Verhoef-de Jong, de 
Ruiter-Hendrix en Karlas-Verhoef) 
scoorden ruim 55%.
De laatste avond werd er opnieuw 
in 2 lijnen gespeeld en in de A lijn 
scoorden Jan van Vliet en gelegen-
heidspartner Kitty van Beem als 

besten met 65,5%. Dick Elenbaas 
en Andre Verhoef werden 2e met 
63,7% en echtpaar Fritschy werd 3e 
met 57,4%.
Jose Moller en Yvonne Koestal wer-
den met bijna 34% laatste.
 
b lijn
In de B lijn een fraaie 1e plaats voor 
Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer 
met bijna 59%, gevolgd door echt-
paar van der Knaap met 58,6%. 
Hans Elias en Lous Bakker eindig-
den met 55,7% als 3e en Irene Eg-
berts en Annie Lauwers sloten de rij 
met 38%.

De eindstand in de laddercompe-
titie betekende ook weer punten 
voor het clubkampioenschap. Voor 
de nummer 1 waren dat 100 kampi-
oenspunten, voor de nummer laatst 
13. Gevoegd bij de punten die in de 
voorgaande 4 series van de paren-
competitie en de 1e serie van de 
laddercompetitie waren behaald 
leverde dat uiteindelijk de nieuwe 
clubkampioenen op en dat werd 
paar Mann- van Vliet. Ook al heb-
ben zij dit seizoen regelmatig met 
een andere partner gespeeld, dan 
nog staat dit eindresultaat qua pun-
ten niet ter discussie. 2 van de 4 se-
ries van de parencomptitie sloten 
zij winnend af, de 1e laddercompe-
tie werd ook door hen gewonnen en 
de laatste keer eindigden zij als 2e. 
Met een voorsprong van 22 kampi-
oenspunten op paar Elenbaas-Ver-
hoef, die hiermee 2e werden en 56 
punten op het als 3e eindigende 
echtpaar van der Post mogen Han 
en Jan hun naam laten bijschrijven 
in de annalen van de BVK en op de 
kampioensbeker, die hen zal wor-
den uitgereikt bij de start van het 
nieuwe seizoen. Gefeliciteerd!

Scheidsrechter van het seizoen 
20072008 bij s.v. Argon
Regio - Op onze jaarlijkse afsluit-
avond die werd gesponserd door 
de, Lijnkijkers en Tuincentrum 
de Huifkar waar we mooie prij-
zen van gekocht hebben o.a schei
dsrechtersshirts,horloge’s,en Argon 
heeft gezorgd voor ons ons natje 
en droogje,en bekers voor de win-
naars. Al met al een leuke avond 
dus nog even een bedankje voor 
Piet de Jong van de Lijnkijkers die 
weer een gezellige bingo heeft ge-
draaid.  Op deze avond waren er 
34 van de 42 jonge scheidsrech-
ters aanwezig. Maar nu even naar 
het officiele gedeelte van de uitslag. 
De titel scheidsrechter van het sei-
zoen wordt bepaald door het aantal 
gefloten wedstrijden,het aantal ge-
floten toernooien,het aantal keren 
vlaggen,en het gemiddelde cijfer 

dat uit de rapporten  komt,die rap-
porten zijn opgemaakt door de lei-
ders van de teams dus beiden Ar-
gon en de tegenstander. Dus heren 
Leiders bedankt voor het invullen 
van de formulieren want niet alleen 
het cijfer is belangrijk maar ook de 
creteria’s en teksten daar kunnen 
we wat mee doen,en deze jongens 
verder mee begeleiden en opleiden. 
Maar nu de uitslag we noemen al-
leen de eerste tien. Martijn Groene-
wegen heeft de prijs gewonnen voor 
het behalen van het hoogste cijfer 
gemiddeld 8.45 Op de foto ziet u van 
links naar rechts:Toon Blok,Michiel 
Kraan(begeleiding), Martijn Groe-
newegen Gary van Tolen en winnaar 
Bob Rutten. Wij wensen iedereen 
een prettige vakantie toe !!!!!!

Foto Meinderd Kramer

Eva Lubbers wint 2 maal 
zilver op NK Atletiek
Regio - Afgelopen weekend heb-
ben een aantal junioren van AKU 
zich van hun beste kant laten zien 
op het Nederlands kampioenschap 
atletiek in Groningen. Onder warme 
maar goede omstandigheden wer-
den, verdeeld over 3 dagen, alle at-
letiekonderdelen afgewerkt. AKU, 
dat de het laatste jaar goed aan de 
weg timmert had een mooie delega-
tie afgevaardigd. 
Talent Eva Lubbers wist maarliefst 
2 medailles in de wacht te slepen 
in het sterke veld. Op zaterdag liet 
ze op haar favoriete onderdeel, het 
hoogspringen, met een sprong van 
1.75m weer zien dat ze haar vorm 
weer gevonden had. Slechts 1cm 
onder haar record, en 3 cm van de 
winst af was ze hier dan ook zeer 
content mee. De dag erna ontpop-
te zich een erg spannende strijd tij-
dens het verspringen waar Eva met 
een recordsprong van 5.73m zelfs 
even leider in de wedstrijd was. 
Maar in de laatste ronde kwam de 
regerend Nederlands kampioene 
indoor toch nog voorbij. Desalniet-
temin een geweldige prestatie. Op 
de 200m liep ze in de series en pas-
sant nog een persoonlijk record en 
clubrecord van 24.76sec, en kwam 
ze in de finale net tekort voor het 
podium met een 4e plaats.

1500 m
Lotte Krause kwam dit weekend uit 

op de 1500 meter. De concurrentie 
startte hard maar Lotte bleef lang bij 
wat resulteerde in een dik persoon-
lijk record van 5.10.76 en een 17e 
plek. Op de 400 meter horden hiel-
den Simone de Jong en Helen van 
Rossum de eer van AKU hoog. Si-
mone eindigde net boven haar per-
soonlijk record in 74.89. Helen open-
de heel hard waardoor ze uitkwam 
op een nipt persoonlijk record van 
72.47 sec. 
Verder deden Githa de Wildt en 
Wouter Heinrich mee op de 800 me-
ter. Beiden zijn ze nog C junior, en 
dus 2 jaar jonger dan de rest van 
de deelnemers maar hun tijden dit 
seizoen waren al goed genoeg om 
de limiet te halen voor deelname. 
En dat bleek want beiden wist zich 
prima te weren in het geweld op de 
800 meter. Wouter liep een nipt per-
soonlijk record van 2.10.13 en Githa 
liep een sterke race in 2.30.32. Wou-
ter mocht ook nog op de 1500 me-
ter starten op de zondag waar hij 2 
seconden boven zijn persoonlijk re-
cord bleef: 4.31.32. Mooie presta-
ties maar de grootste winst voor de-
ze 2 atleten was de ervaring van zo’n 
mooi toernooi. 

Willen mensen kennis maken met 
atletiek en proeven wat het inhoudt; 
zaterdag 14 juni is er een open dag 
bij AKU van 10uur tot 12uur op het 
sportpark Randhoorn.
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HET FEEST VAN HET 125-JARIG

BESTAAN VAN DE POLDERTROTS

Het was me een weekje wel, onze school de 

Poldertrots uit Waverveen bestond  125 jaar 

en het thema was muziek want er zit muziek 

in onze school en helemaal in onze kinderen, 

zoals meester Kees al eerder zei. Deze week 

was er van alles te doen, een zeer geslaagde 

reünie, een overzicht tentoonstelling bij de 

heer Jan Compier die tot eind juni te bezich-

tigen is. Ook speciaal willen we onze web-

masters, Paulien die alles van de Poldertrots 

doet en Hinke die voor de Kon. Julianaschool 

veel op de site zet, in het zonnetje zetten 

voor al hun moeite. Het begon met de ont-

hulling van het nieuwe logo waar de heer 

Jan Compier de eer voor had en in de avond 

werd er gezellig gegeten door alle leerlin-

gen en ouders in de tent op het schoolplein. 

Meester Hage deed het woord en gebed en 

hierna gaven de leerkrachten een heerlijk 

eten aan iedereen, op het einde volgde een 

waar hoeden-modespektakel van de kin-

deren die aangekondigd werden door hun 

eigen leerkracht en een voor een op het po-

dium voorbij kwamen.

De volgende dag was het schoolreisje de 

jongste gingen naar Oud Valkeveen en von-

den het geweldig om alles te doen, groep 

3-6 naar de natuurschool Noordwijk waar 

er heerlijk in de bossen en het op het strand 

vertoefd werd. Groep 7 en 8 gingen zeilen 

en kanoën op de Vinkeveense Plassen en 

ze vonden het heerlijk. Op maandag was er 

een workshop dag georganiseerd waar alles 

gedaan werd wat te maken had met muziek 

zo was er ook voor elke groep een liedje en 

voor groep 1 en 2 was er een nijlpaardliedje. 

Maar er werd ook een CD hoesje gemaakt en 

een muziekquiz gedaan. Op dinsdag was er 

eerst een heerlijk ontbijtje op school welke 

georganiseerd werd door de ouderraad en 

dan volgde de sportdag bij CSW waar een 

ieder zeer moe vandaan kwam, in de middag 

kon iedereen rusten want de volgende dag 

was de laatste en deze was een speurtocht 

met als laatste lekkere pannenkoeken eten 

en een ijsje als toetje. Helaas begon het weer 

deze dag niet zo mooi maar eindigde zoals 

het hoort stralend en prachtig.

Alle foto’s zijn te bewonderen op www.julia-

natrots.nl of kon eens kijken bij Jan Compier 

op de Botsholsedwarsweg tegenover onze 

school in Waverveen.

Wij hopen dat iedereen vele leuke uren heeft 

beleefd op deze feestweek en bedanken de 

commissie voor hun inzet. 



Mijdrecht - Woensdagochtend 21 
mei zijn groep 1 en 2 van de Hoek-
steen op schoolreisje geweest naar 
de kinderboerderij in Uithoorn.
Om 09.15 uur vertrokken zij met 
auto’s richting Uithoorn, waar na-
tuurlijk eerst de speeltuin uitgepro-
beerd moest worden. Vooral de gro-
te schommel was favoriet bij de kin-
deren. 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 konij-
nen tot ratten en marmotten, alle-
maal werden ze uitgebreid bekeken 
en zo mogelijk geaaid. Daarna wa-
ren 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 bes-
te 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 reed.
In groepjes van 6 konden de kin-
deren om de beurt op de huifkar 
plaatsnemen, echt een belevenis 
hoor!!

Toen iedereen geweest was, kon-
den 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 zonni-

ge en gezellige ochtend op de kin-
derboerderij.

Mijdrecht - Vrijdag 23 mei was de 
grote dag voor juf Joanne en haar 
Ruud. Op deze prachtige zonover-
goten dag hebben zij elkaar in het 
gemeentehuis van Mijdrecht het ja-
woord gegeven. Van harte gefelici-
teerd!
Na afloop van de plechtigheid wer-
den ze toegezongen door ‘haar’ kin-
deren van de Hoflandschool: groep 
1-2 (de Vlindergroep) en groep 4. 
De kinderen stonden in hun fees-
telijke kleren met een corsage van 
een vilten hartje en een rode of roze 
ballon langs de rode loper.
Uiteraard mocht de bellenblaas niet 
ontbreken!
Nadat alle foto’s genomen waren, 
gingen ze in een prachtige koets, 
getrokken door twee paarden, door 
naar het volgende feestelijke mo-
ment.
Niet alleen juf Joanne en haar man 
Ruud zullen genoten hebben van 
deze dag, maar ook de kinderen van 
de Hoflandschool! 

Vinkeveen – Sinds 1 mei jl. behar-
tigt Assurantiekantoor Van Wijn-
gaarden al 40 jaar de verzekeringen 
en andere financiële zaken voor vele 
Rondeveners en voor mensen daar-
buiten. Dit werd vrijdag 23 mei fees-
telijk gevierd. 
Oprichter van het kantoor en tevens 
jubilaris, Henk van Wijngaarden, 
werd samen met zijn vrouw Anneke 
in een feestelijke auto opgehaald en 

verrast met een gezellige borrel en 
barbecue, om daarna met het vol-
tallige personeel een ballonvaart te 
maken over de Hoge Veluwe. 

Vanuit huis
Het begon 40 jaar geleden aan de 
Kerklaan waar Henk in eerste in-
stantie nog vanuit huis kantoor had, 
maar al snel moest de schuur, van-
wege gezinsuitbreiding en groei van 
het kantoor, worden omgebouwd 
tot kantoorruimte. Polissen werden 
in die tijd nog handmatig door de 
maatschappijen vervaardigd en van 
computers, faxen en kopieermachi-
nes was nog geen sprake Het kan-
toor is een begrip in Vinkeveen en 
omgeving geworden. Na de verhui-

zing van de Kerklaan naar de Baam-
brugse Zuwe heeft Henk ook daar 
vele jaren kantoor aan huis gehad. 
Sinds zes jaar is het kantoor geves-
tigd aan de Herenweg 169a, waarbij 
de drempel om binnen te lopen nog 
lager is geworden. Kortom, in die 40 
jaar is er veel veranderd binnen het 
kantoor en de verzekeringsbranche, 
maar de verzekeringsgedachte is 
nog altijd dezelfde.

Kantoor
Henk is meegegaan met de tijd en 
is nog altijd op deeltijdbasis werk-
zaam op kantoor. Uiteraard was dit 
niet mogelijk geweest als zijn vrouw 
Anneke van Wijngaarden niet voor 
100% achter haar echtgenoot stond. 
Vijf jaar geleden hebben Henk en 
Anneke gekozen voor meer rust. Het 
kantoor is overgegaan naar schoon-
zoon Maarten Snoeren en oud-
werknemer Arnold Oldert.

Nog altijd staat de dienstverlening 
hoog in het vaandel. 
Bij de klanten wordt het assuran-
tiekantoor vooral gewaardeerd om 
zijn sociale betrokkenheid, vakbe-
kwaamheid en duidelijke informatie.

En hoe kun je het 40-jarig bestaan 
van het kantoor samen met de ju-
bilaris beter vieren dan dat te doen 
op grote hoogte met een luchtbal-
lon? Uiteraard was het voor ieder-
een een grote verrassing en spec-
taculaire belevenis. Een uitgelezen 
dag, prachtige uitzichten en goe-
de weersomstandigheden waren de 
juiste ingrediënten om deze dag on-
vergetelijk te maken.

Als kantoor is besloten om de fees-
telijkheden binnen de personeels-
kring te houden. Wanneer klan-
ten Henk even persoonlijk de hand 
willen drukken, dan kan dat altijd. 
Dinsdag en woensdag kunt u hem 
vinden op kantoor. 
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Kleuters Hoeksteen 
op schoolreisje naar 
kinderboerderij de Olievaar

Assurantiekantoor
van Wijngaarden viert
40-jarig jubileum

Juf Joanna trouwt met 
haar Ruud
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Vinken C3 kampioen
Vinkeveen - Het jongste aspiran-
tenteam van korfbalvereniging De 
Vinken moest het afgelopen zater-
dag 31 mei opnemen tegen Bad-
hoevedorp C2. Bij winst zou het 
kampioenschap een feit zijn.  Vin-
ken C3 speelde in de competitie te-
gen de volgende tegenstanders: 
Badhoevedorp C2 (Badhoevedorp), 
Swift C2 (Amsterdam), MIK C1 (Am-
sterdam). Alleen Swift wist een punt 
te pakken van het team van coach 

Danielle Lommers. De overige wed-
strijden werden gewonnen, waar-
door Vinken C3 met nog één wed-
strijd te spelen het kampioenschap 
al veilig wist te stellen. 

De kampioenwedstrijd tegen MIK 
verliep moeizaam. Er werden door 
beide vakken veel kansen gecre-
eerd, maar het ontbrak nog aan de 
afwerking. De 2-0 achterstand wist 
het team door goed uit te verde-

digen en aanmoedigingen van de 
ouders om te buigen naar een 3-2 
overwinning. De kinderchampagne 
kon ontkurkt worden, het kampioen-
schap was een feit. De trainers van 
Vinken C3, bestaande uit een roula-
tie van spelers uit het eerste team, 
zijn trots. Het team dat een slech-
te start vorig jaar veldseizoen kende, 
is steeds meer een team geworden. 
En het kampioenschap is natuurlijk 
de bekroning!

Veenland turnsters  in 
regiofinale divisie 6
De Ronde Venen - Op zaterdag 31 
mei werd in Amersfoort (ja alweer 
Amersfoort) de regiofinale divisie 
6 gehouden. Het beloofde een lan-
ge dag te worden want de wedstrijd 
duurde tot 18.45.
Voor deze finale worden de bes-
te turnsters uit alle rayons ge-
plaatst. Voor Veenland hadden zich 
maar liefst 9 turnsters zich weten 
te plaatsen. Hier waren we al hart-
stikke trots op. De finalisten waren: 
Tanja Kamp, Judith Damen, Man-
dy van Galen, Debora Meyers, Mar-
lies Samson, Nadi Snel, Kimberley 
Schaaphuizen , Inge Nagtegaal en 
Saskia van der Vaart.
Voor de meeste was het hun eerste 
finale en de spanning was dan ook 
van de gezichten af te lezen. Tanja, 
Mandy, Debora, Judith , Marlies en 
Nadi begonnen hun wedstrijd met 
sprong. Dit ging bij allemaal goed. 
Toen op naar brug. Bij Debora gin-
gen de zenuwen mee spelen en he-
laas was haar oefening niet zo net-
jes als ze het kan en ook bij Tanja 
ging het heel even mis bij het ophur-
ken. Dit ging perfect maar ja ze kon 
heel vreemd niet door springen naar 
de hoge legger en besloot er toen 
maar aan de andere kant af te sprin-
gen. De andere turnde een nette oe-
fening. Op naar de balk altijd verve-
lend onderdeel als je al zenuwach-
tig bent maar alleen voor Nadi dikke 
pech. Ze viel erg hard met de loop-
sprong, haar voet gleed weg, en ze 
viel bovenop de balk maar ze ging 
door. De schrik zat er goed in en ja 
dan lukt de rest ook niet zo als het 
moet. De andere turnsters hadden 
de zenuwen  aardig onder contro-
le en draaide mooie oefeningen. Als 
laatste de vloer. Nadi haar favorie-
te onderdeel en dat liet ze zien ook 
en ook de vrije oefeningen gingen 
dit keer allemaal de goede richting 
op. Marlies werd 28ste , Nadi 35ste 
, Mandy 29ste , Judith 32ste , Tanja 
43ste en Debora 45ste .

Onderaan
Net als bij divisie 5 eindigde de turn-
sters uit de Vechtstreek onderaan. 
Pas op de 18de plaats was de eerste 
turnster terug te vinden. In de twee-
de ronde turnde Inge Nagtegaal.  
Inge begon de wedstrijd uitstekend 
op balk. Zelfs haar sprongen waren 
nu hoog genoeg. Ook haar vrije oe-
fening had er nog nooit zo strak uit 

gezien maar helaas de jury dacht er 
iets anders over en het cijfer viel te-
gen. 
Met een mooie overslag over de pe-
gasus gingen we alweer naar het 
laatste toestel de brug en ook hier 
vandaag niet zulke kromme benen 
maar helaas mist Inge nog wat in-
houd en daardoor valt het cijfer la-
ger uit. Inge werd uiteindelijk 29ste 
.  in de laatste ronde Kimberley 
Schaaphuizen en Saskia van der 
Vaart.  Kimberley had een polsbles-

sure dus we moesten afwachten of 
het allemaal zou lukken.  Kimberley 
begon op balk. En zoals altijd zonder 
problemen turnde ze zich naar een 
hoog cijfer, het tweede cijfer van al-
lemaal. Op naar de vloer. Die ging 
uitstekend maar wat schetste on-
ze verbazing haar uitgangswaarde 
was wel erg laag. Dus protest. Ge-
lukkig had haar moeder een video 

opname en na dat bekeken te heb-
ben werd haar cijfer met 0,4 gecorri-
geerd. Ook Saskia begon uitstekend  
op vloer met een perfecte oefening.

Niet best
Op de sprong ging het naar on-
ze mening niet zo best. Haar benen 
waren erg krom maar weer verbaas-
de de jury ons door toch een dikke 
8 te geven. In de tussenstand ston-
den Kimberley en Saskia resp. 5de 
en 6de . Saskia kreeg even de ze-

nuwen hierdoor maar op de brug 
was hier niets meer van te mer-
ken en met een super oefening gin-
gen we vol zelf vertrouwen naar de 
balk. Met in turnen lukte de koprol 
twee keer achter elkaar maar helaas 
ze zat wel op de balk maar viel er 
toen toch nog af. Maar door dat ze 
de rest super turnde eindigde Sas-
kia met een puntentotaal van 33.45 
slechts op de zevende plaats. 
Ze had op alle toestellen een dik-
ke 8, en dan nog eindig je op de 
7de plaats dus u kunt wel raden hoe 
hoog het nivo lag.  Ook Kimberley 
ging rustig verder. Op sprong liet 
ze weer een keurige overslag zien 
en toen de brug. Door haar pols 
moest ze verschillende onderdelen 
er uit halen omdat dat gewoon te 
zeer deed. Hierdoor werd haar uit-
gangswaarde helaas een stuk lager 
en dus kostbare punten moest la-
ten liggen. Maar Kimberley behaal-
de nog een mooie 11de plaats. Het 
was een lange dag maar we gingen 
tevreden weer naar huis. Volgende 
week gaan we weer richting Amers-
foort om dan de toestel finales te 
turnen. Met trots kunnen we zeg-
gen dat we 36 keer een finale mo-
gen turnen dus hou deze krant in de 
gaten

Prima seizoen voor 
junioren Argon
Mijdrecht - Het seizoen 2007 – 
2008 zal bij Argon de boeken in-
gaan als het seizoen van de succes-
sen van de A-junioren. De selectie 
van de door de Fortis Bank gespon-
sorde junioren A1 slaagde er on-
der leiding van trainer-coach Alain 
Hijman in om lang mee te draai-
en met de topploegen, maar enke-
le mindere wedstrijden tegen zoge-
naamd zwakkere ploegen zorgden 
er voor, dat de ploeg zich via de na-
competitie een weg omhoog moest 
zien te banen. Via zeges op FC Vo-
lendam A2 (1-0 winst in Mijdrecht) 
en Young Boys (2-5 winst in Haar-
lem) werd de eerste ronde gewon-
nen, waarna in de beslissende ron-
de gespeeld moest worden tegen 
de klassenperiodekampioen van 2e 
divisie D, Cambuur Leeuwarden A1, 
en Elinkwijk A1 als herkanser uit de 
1e divisie. In de thuiswedstrijd tegen 
Cambuur Leeuwarden (een ploeg, 
die met maar liefst 60 behaalde 
punten toch net geen kampioen was 
geworden) liet Argon er geen twij-
fel over bestaan, wie de best voet-
ballende ploeg was en was de uit-
eindelijke 1-0 op het scorebord een 
magere afspiegeling van de verhou-
dingen op het veld. 

Doordat Cambuur thuis tegen Elink-
wijk een 3-3 eindstand bereikte, was 

de ploeg uit Leeuwarden uitgescha-
keld en moest de laatste wedstrijd 
tussen Elinkwijk A1 en Argon A1 de 
beslissing brengen. Argon had hier-
bij aan een gelijkspel genoeg, maar 
het team ging voor de volle winst en 
wist die ook te behalen, een kwar-
tier voor tijd werd de uiteindelijke 
winnende 1-2 gescoord en zo pro-
moveert Argon A1 weer naar de 1e 
divisie, een niveau waar het hoog-
ste juniorenteam van Argon tot 2 
jaar terug maar liefst negen seizoe-
nen achteren actief was. Het is dui-
delijk, dat naast de spelersgroep en 
de begeleiding ook sponsor Fortis 
zeer in zijn nopjes is met dit bereik-
te resultaat!

Prima seizoen
Maar niet allen de junioren A1 van 
Argon kenden een prima seizoen, in 
hun kielzog deed ook junioren A2 
onder leiding van trainer-coach Bob 
Post van zich spreken. Het team, 
dat na de promotie van vorig sei-
zoen debuteerde in de hoofdklasse, 
bleek tot zulk goed voetbal in staat, 
dat men in deze competitie met uit-
sluitend A1 junioren teams van an-
dere clubs mee ging strijden om de 
titel en die wisten ze ook te beha-
len, zodat toen al sprake was van 
een enorm goed geslaagd seizoen, 
dit tot vreugde van De Mijdrechtse 

Zonwerings Specialist, die als team-
sponsor van dit elftal mee heeft ge-
werkt aan het behalen van dit re-
sultaat. Maar omdat er in het dis-
trict West 1 dit jaar 4 hoofdklasse 
afdelingen waren en er slechts drie 
plaatsen in de 3e divisie vrij kwa-
men, moesten de kampioenen toch 
nog een keer aan de bak om pro-
motie te bewerkstelligen. Op de vel-
den van RCH werd een toernooi af-
gewerkt, waarbij RODA 23 A1, KFC 
A1 en Houten A1 als tegenstan-
ders fungeerden. En ook tegen de-
ze ploegen bleek de junioren A2 van 
Argon de sterkste, als winnaars van 
het toernooi verlieten zij het strijd-
perk en promoveerden dus naar de 
3e divisie. 

Dit betekent dus, dat Argon in het 
nieuwe seizoen met twee A junioren 
teams zal spelen op divisie niveau 
en dat is natuurlijk een prima resul-
taat voor alle mensen, die zich met 
de jeugdopleiding van Argon bezig 
houden. Een resultaat, dat tot stand 
kwam dankzij de inzet van spelers, 
begeleiding en kader van de club, 
die zich in de rug gesteund weten 
door teamsponsors zoals Fortis en 
De Mijdrechtse Zonwerings Specia-
list, bedrijven die het dus goed voor 
hebben met het wel en wee van de 
Mijdrechtse sportvereniging Argon.

Vinken B1 wint laatste 
wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag 31 mei jl. 
was het alweer de laatste wedstrijd 
voor het eerste aspirantenteam van 
De Vinken. In een seizoen waar ze 
voor de zaal kampioen werden en 
in de zaal 2e, stond ook na de zaal 
de 2e plaats op het spel. Er moest in 
Amstelveen tegen KVA B2 gewon-
nen worden om de 2e plaats veilig 
te stellen. De vorige wedstrijd werd 
met 11-1 gewonnen en dan wordt al 
gauw een tegenstander onderschat. 
Na een zeer matige eerste helft, 
ging de B1 dan ook de rust in met 
een 4-2 achterstand. Na rust kwam 
de B1 terug en werd het spannend 
tot de laatste minuut waar De Vin-
ken aan het langste eind trok, door 
met 7-8 te winnen.

Zwak begin
Coach Ralf Zaal kon beschikken 
over alle 10 spelers die het team rijk 
is. In de eerste aanval startte Cors-

tian Leeflang, Arjan Lommers, Jessi-
ca Zijerveld en Lisa Kroon. In de ver-
dediging stonden Jos Rijneveld, Ar-
co Mul, Tamara Rombouts en Ma-
riëlle Wilde. Reserves waren Linsy 
Zaal en Willeke Leeflang. De Vinken 
begon matig geconcentreerd aan de 
wedstrijd wat ervoor zorgde dat er 
al snel een achterstand was van 2-
0. Het eerste wapenfeit van De Vin-
ken kwam uit handen van Tamara, 
een fraai afstandsschot zorgde voor 
2-1. Daarna was KVA weer aan de 
beurt. Het slechte voorverdedigen 
zorgde voor een 3-1 achterstand. 
Omdat er geen vertrouwen was kon 
er ook niet genoeg druk gegeven 
worden op het schot en zo kon KVA 
nogmaals scoren. Deze keer van af-
stand, 4-1. Nu werd het Vinken acht-
tal dat in het veld stond een beet-
je wakker. Aanvallend werd het wat 
sterker en verdedigend werd er be-
ter voorverdedigt. Ondanks dat het 

wat beter ging kon er nog maar één 
keer gescoord worden voor de rust. 
Deze keer ronde Lisa een doorloop-
bal mooi af. Wat zorgde voor een 4-
2 achterstand in de rust.

Verbeterde lijn
Na de rust ging de B1 verder met 
het spel waarmee ze eindigde vlak 
voor de rust. Lange aanvallen en 
stabiel verdedigend werk zorgde er-
voor dat De Vinken de 4-2 achter-
stand kon ombuigen naar een 5-4 
voorsprong. Een fraai afstandsschot 
en een goed benutte kans van Mari-
elle zorgde voor de 4-4. Ook het an-
dere aanvalsvak speelde sterker en 
dit werd beloond met een goed af-
geronde doorloopbal van Jessica, 
5-4. KVA deed wat terug en zorg-
de voor 5-5. Jos en Arco waren heel 
sterk aan het steunen waardoor er 
veel geschoten kon worden. Uitein-
delijk was het een afstandschot van 
Jos die zorgde voor de 5-6. Maar 
KVA kwam weer terug en zo bleef 
de stand gelijk op gaan. Waarbij Li-
sa met een kansje zorgde voor het 
zevende doelpunt van De Vinken, 
werd het toch weer 7-7. Linsy en 
Willeke kwamen er nog in voor Ta-
mara en Mariëlle. 

De spanning steeg. Zowel De Vin-
ken als KVA maakten meer fouten 
en er werd onrustig gespeeld want 
de tijd begin te dringen. Vlak voor 
het eindsignaal was het Linsy die 
van afstand raak schoot, 7-8. 
KVA mocht nog een aanval star-
ten maar al snel werd de bal onder-
schept door Corstian en deze werd 
rustig via Arjan naar het anderen 
vak gebracht en vlak daarna floot 
de scheidsrechter af. Een 7-8 over-
winning en een 2e plaats voor De 
vinken B1.
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Eerste Ronde Vener 
Jeugdteam Kampioen
Mijdrecht - Het eerste jongens-
team t/m 17 jaar was zeer succes-
vol in de KNLTB Voorjaarscompeti-
tie. Niet alleen met de tennispresta-
ties maar ook met hun mooie spon-
sorkleding van Multilease B.V. uit 
Alphen aan de Rijn kwamen de jon-
gens goed voor de dag!

Afgelopen zondag 1 juni speelde 
het team thuis hun kampioenswed-

strijd. De druk was groot,  Marc van 
Breukelen, Richard Compaan, Bri-
an van het Hart en Pascal Schuur-
man moesten alle wedstrijden win-
nen om het team uit Almere van de 
troon te stoten. 

Na vier gewonnen enkels en twee 
gewonnen dubbels was hun kampi-
oenschap een feit! Hartelijk gefeli-
citeerd!

Knap werk Lazio-kanjers
Mijdrecht - In Argons Champions League heeft Lazio Roma in de Play 
offs B de eerste prijs behaald. Lazio, bestaande uit 8 enthousiaste man-
nen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar, begon het seizoen moeizaam. Maar een-
maal geplaatst in de Play offs B, lieten zij toch nog zien wat ze allemaal in 
huis hadden. 
Dit resulteerde in een aantal spannende wedstrijden met mooie acties! Het 
team raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Afgelopen vrijdag werd, na  
een 4-1 winst, hun inzet beloond met de eerste plaats en dus een grote be-
ker, die ze enthousiast in ontvangst namen! Knap gedaan, “Lazio-Kanjers”! 
Hierbij willen we graag coach Patrick en zijn assistent John bedanken voor 
alles, namens het team en hun ouders.

1e Mix team VLTV succesvol
De Ronde Venen - Het 1e  Rein-
ders-mix team van de VLTV heeft 
de laatste competitiedag met een 
grandiose 8-0 overwinning afgeslo-
ten. Ze handhaafden zich heel goed 
in de 5e klasse. Dit is een knappe 
prestatie want het team bestaat uit 
6 jeugdleden die voor het eerst in 
de seniorencompetitie uitkwamen.  
Maaike, Natasja, Stijn, Jon en Da-
vid hebben zich de afgelopen zeven 
zondagen heel goed geweerd. Mi-

chelle was de pechvogel van dit sei-
zoen; na 1 wedstrijddag liep zij een 
ernstige knieblessure op waardoor 
zij de rest van de dagen niet meer 
kon meespelen. Gelukkig waren de 
tegenstanders ook vaak jonge seni-
oren, studenten, waardoor het een 
hele gezellige en sportieve competi-
tie was. Cees Zonneveld (Schilders-
bedrijf Reinders) is trots op “zijn” 
team dat goed en zeer sportief heeft 
gespeeld!

GVM-Acrogym voor 
vierde keer goud
Mijdrecht - Zaterdag 31 mei was 
het dan weer zover, de demo-wed-
strijd van het openkampioenschap 
west Nederland. De afgelopen we-
ken had de acrogymgroep van 
GVM’79 hard samengewerkt om een 
spetterende groepsoefening neer te 
zetten. Dit jaar was er gekozen voor 
het thema: Jungle. Assistent-train-
ster Fleur Janmaat had zich weer 
helemaal in het zweet gewerkt om 
er een prachtige demo van te ma-
ken. De gymnasten waren uitgedost 
in ware Jungle-kleding en ook de 
make-up was prima verzorgd. Om 
17:00 moest iedereen aanwezig zijn 
voor de warming-up. 

Ook was er even de tijd om de oefe-
ning op de vloer door te nemen. Dat 
is nog een heel gedoe met bijna 30 
gymnasten. Daarna was het wachten 

op de toeschouwers en het startsein 
van de gala-avond. Eindelijk was het 
dan zover en iedereen was best wel 
zenuwachtig. Mede omdat de drie 
voorgaande jaren GVM als eer-
ste uit de bus was gekomen. Direct 
de tweede demo bleek dat het the-
ma Tarzan erg geliefd was en daar 
zat GVM met Jungle natuurlijk erg 
dicht bij. Gelukkig had GVM niet ge-
kozen voor het nummer “twee we-
relden”, want later bleek dat er 3 de-
mo’s met dit lied waren geweest. De 
demo van GVM spetterde zoals an-
dere jaren en ook de humor die er-
in verwerkt was werd door iedereen 
goed gewaardeerd. 

Oerwoudstam
Het verhaal van de archeologe die 
opzoek gaat naar een schat en ge-
vangen genomen werd door een ge-
vaarlijke oerwoudstam was voor ie-
dereen duidelijk. De elementen die 
erin verwerkt waren werden keu-
rig uitgevoerd en ook was er sprake 
van wat leuke verassingselementen. 
Van alle kanten kwamen de compli-
menten, die natuurlijk rechtstreeks 
doorgingen naar Fleur. Toen was 
het wachten op de uitslag, die nog 
een tijd op zich liet wachten, aan-
gezien GVM als derde van de acht 
aan de beurt was. Er kwamen nog 
een paar hele goede demo’s voorbij 
en onder gymnasten werd druk ge-
speculeerd wie er zou gaan winnen. 
Bij de prijsuitreiking bleef GVM tot 
de tweede plek ongenoemd en ook 
de tweede plek zou door een ande-

re vereniging worden ingenomen. 
De missie was wederom geslaagd: 
GVM eerste met de demo JUNGLE. 
De prijs werd in ontvangst genomen 
en daarna barste er een klein feest-
je op los op de vloer. Felicitaties voor 
alle gymnasten en in het bijzonder 
voor Fleur. Ook een groot bedank-
je voor alle moeders die de kleding 
hebben verzorgd. Bent u nieuwsgie-
rig geworden naar deze spannende 
demo, kom dan op 14 juni naar het 
straattheaterfestival in Mijdrecht. 
Hier zal GVM om 12:00, op het podi-
um bij de Lindeboom, aanwezig zijn 
om deze demo op te voeren. Wij ho-
pen natuurlijk op veel publiek!!!

Jeugd kampioenen bij 
Atalante!!
Mijdrecht - Ieder seizoen zijn er wel 
Atalante kampioenen te huldigen, 
maar bij de senioren was de twee-
de plek van het 4de dames team on-
der leiding van oud heren 1 speler 
Wim Aarsman het beste resultaat. 
Gelukkig heeft de jeugd van Atalan-
te het goed gedaan. Dit seizoen is 
het Meisjes A jeugdteam wederom 
kampioen geworden! Een fantasti-
sche prestatie omdat dit team nu al 
3 keer op rij kampioen is geworden 
en daarbij ook elk jaar een poule 
omhoog is gegaan. Het is een zeer 
talentvol team dat wordt getraind 
door Sjaak Immerzeel en gecoacht 
door Arie Bocxe en Jan van Eijck. 
Ze verloren geen enkele wedstrijd, 
slechts zo nu en dan werd er hoog-
uit een set verloren. Directe oppo-
nent Martinus uit Amstelveen speel-
de ook sterk en had lange tijd kans 
had op de eerste plek. Maar in een 
directe confrontatie met het Am-
stelveense team aan het eind van de 
competitie werd hier resoluut een 
einde aan gemaakt. Het team be-
staat uit 7 spelers; Kellie Boxce, Tan-
ja van Eijck, Mariska van der Spoel, 
Suzanne Arts, Mathilde Kamp en 
de nog zeer jeugdige nieuwe Xuee 
Lont. Volgend seizoen zal dit team 
promoveren naar de senioren pou-
le, waar ze weer een nieuwe uitda-
ging te wachten staat. De uitslagen 
van de andere aspirantenteams van 
Atalante: Jeugd B mix is 7e gewor-
den. Jeugd C1 mix is heel verdien-
stelijk 3e geworden en Jeugd C2 
mix is ook 7e geworden. Allemaal 
prima resultaten!

Maar niet alleen bij de aspiranten 
werd er goed gescoord. Ook de al-
lerjongsten, de mini’s, deden het 
prima. De minicompetitie bestaat 
uit maandelijkse toernooien waarbij 
meerdere wedstrijden worden ge-
speeld. Na iedere toernooidag kun 
je promoveren of degraderen naar 
een andere poule. Deze toernooida-
gen worden afgesloten met een fi-
naledag. Het eerste team van Ata-
lante kwam uit op het allerhoog-
ste niveau 6 (het gewone minivol-
leybal), maar heeft de finales niet 
kunnen bereiken en zijn op de 8e 
plek terecht gekomen.  Het tweede 
en derde team spelen op niveau 4. 
Dit spelletje moet in 3-en gespeeld 
worden, enkel de tweede bal wordt 
gevangen. 

Het tweede team is 10e geworden, 
maar het derde team bereikte de fi-
nale! Na een hele spannende wed-
strijd behaalden Nada van der Lee-
den, Melissa Hartsink, Ralph de 
Horde, Stefan Post en Lisa van Die-
men (deze keer afwezig en niet op 
de foto) de overwinning en werden 
dus KAMPIOEN!! Het jongste team 
van Atalante, dat op niveau 2 speelt 
(een soort lijnbal) heeft ook heel 
verdienstelijk gespeeld. 

Zij misten net de finale en streden 
om de 3e en 4e plek. Helaas verlo-
ren, maar wel een erg goede pres-
tatie van het team waarbij sommi-
ge spelers voor het eerst volleybal-
len!! Atalante kijkt terug op een pri-
ma jeugdcompetitie!

Openkampioenschap 
Acrogym wederom succes
Regio - Voor de 13e maal op rij werd 
dit jaar het Openkampioenschap 
West Nederland voor acrogymnas-
tiek gehouden. Ook de acrobaten 
van GVM79 hadden zich voor deze 
wedstrijd ingeschreven. Alle wed-
strijdteams lieten hun oefening zien 
en ook een nieuw duo deed voor het 
eerst aan deze wedstrijd mee. Anna 
en Vera waren dat nieuwe team en 
vonden het erg spannend om voor 
zoveel mensen hun oefening te la-
ten zien. Ze hadden goed geoefend 
op de dans en de elementen en voor 
de eerste keer ging het hartstikke 
goed. Ze moesten het opnemen te-
gen meiden die al vaker aan wed-
strijden hadden gedaan, dus met 
24,350pnt en een vijfde plek wa-
ren we super tevreden. Op zater-
dagmiddag was het de beurt aan 
het A en B niveau, de twee hoog-
ste niveaus. Het Ajeugd trio van Tes-
sa, Demy en Florien liet een prima 
balansoefening zien en in de temp 
oefening behaalden ze alledrie een 
overwinning op zichzelf door de sal-
to achterover en flikflak te springen. 
De dames eindigden op de zevende 
plek. Voor het mixpaar Ajeugd, Lo-
rena en Matthijs, was dit de laatste 
wedstrijd. Zij lieten aan de jury zien 
dat zij dit jaar veel hebben geleerd 
en werden eerste met 46,167pnt. 
Marleen, Melanie en Lois moesten 
’s middag hun tempo-oefening la-
ten zien en ’s avond hun balans. De 
tempo oefening werd goed uitge-
voerd, maar helaas lukte de hand-
standtoren in balans niet. De da-
mes kregen 46,467pnt en daarmee 
de achtste plek.

Oefeningen
Claudia en Kelly lieten op het A-ni-
veau zien dat zij klaar zijn voor het 
NK, natuurlijk moet er deze week 
nog op de elementen geoefend 
worden, maar de oefeningen zitten 
verder goed in elkaar. De volgende 
dag was het als eerste de beurt aan 
de Pupillen. De teams van GVM lie-
ten mooie oefeningen zien, waar-

in zij vooral op dans er tussenuit 
sprongen. Swetta, Sabine en Shel-
ly werden eerste en Sanne, Mandy 
en Bibian vielen net buiten de prij-
zen op de vierde plek. In het C-ni-
veau sprongen Joella en Mariska 
voor het eerst de flikflak, dit was al 
een hele mooie prijs voor beide da-
mes, ze hebben hier hard op geoe-
fend. In het sterk bezette deelne-
mersveld behaalden zij samen met 
Ulijn 51,550pnt en kwamen ook op 
de achtste plaats.
De zondagmiddag kwamen Lisa, 
Laura en Sydney in actie. De oefe-
ning werd wat minder spetterend 
dan normaal uitgevoerd en helaas 
was er ook nog een fout in de op-
bouw van de hoge toren. We gaan 
ervan uit dat een slechte generale 
een goede finale is, met het oog op 
het NK van 14 juni. De dames wer-
den toch knap vierde met 23,717pnt. 
Ook voor Frederike en Mare en Ima-
ra en Priscilla was dit de genera-
le repetitie voor het NK. De beide 
teams lieten weer zien dat zij prima 
aan elkaar gewaagd zijn en de rest 
van het deelnemersveld ver achter 
zich laten. Met respectievelijk 1 en 
2 punten voorsprong op de nummer 
3, pakten Frederike en Mare de zil-
veren medaille en Imara en Priscil-
la de gouden.
Op Zaterdagavond was er ook nog 
ruimte voor een veteranen wed-
strijd. Natuurlijk kon trainster Esther 
het niet laten om, samen met haar 
vriendin Angelique, hier een oefe-
ning te laten zien. Na afloop werd 
de oefening geprezen om de goe-
de uitstraling en de knappe elemen-
ten (voor hun leeftijd). Met een sco-
re die Esther in haar hele acrogym-
carriere nog nooit gezien had, van 
26,900pnt, werden de dames 2e .
Het was een geslaagd weekend met 
goede resultaten voor GVM’79. Wilt 
u de gymnasten van GVM in actie 
zien, kom dan naar het straattheater 
op 14 juni in mijdrecht of naar on-
ze onderlinge wedstrijden op 5 ju-
li in wilnis.

Punt voor de vinken
Vinkeveen - In de uitwedstrijd te-
gen het IJsselsteinse Fortissimo 
hebben de korfballers van De Vin-
ken opnieuw een wedstrijdpunt we-
ten te behalen. Na een sterke eer-
ste helft, waarin via een 1-5 tussen-
stand een 5-8 voorsprong bij rust 
werd bereikt, zakten de Vinkeveners 
aan het einde van de wedstrijd wat 
terug. Het gaf de thuisploeg de kans 
om op gelijke hoogte te komen: 12-
12 einduitslag.

Basisacht
De Bouthoornformatie trad in de 
vertrouwde opstelling aan tegen het 
nog puntloze Fortissimo. Dit bete-
kent dat Arjan Kroon en Peter Koele-
man in de aanval begonnen samen 
met de dames Susanne de Wit en 
Angela Sloesarwij. 
In de Teletrainingdefensie begonnen 
Peter Kooijman en Pascal Kroon sa-
men met Charita Hazeleger en Ma-
riska Meulstee.
Al direct na het startsignaal wist de 
thuisploeg te scoren. Dit was voor 
De Vinken voldoende om er eens 
even flink voor te gaan. Doelpun-
ten van Arjan Kroon, Mariska Meul-
stee, Peter Kooijman en twee maal 
Susanne de Wit leverden halver-
wege de eerste helft een fraaie 1-
5 tussenstand op. Dat ging goed. 
Binnen vijf minuten schoot Fortissi-
mo zichzelf echter terug in de wed-
strijd. Susanne de Wit (opnieuw 
twee maal succesvol) en Mariska 
Meulstee onderstreepten de kracht 
van de Bouthoornequipe. Nog voor 
rust tilden de Vinkendames de voor-
sprong naar 5-8.

Terugval
Na rust leek de Vinkeveense doel-
puntenkoek op. Weliswaar bleef het 
eerste kwartier de score voor de 
bezoekers positief, maar de thuis-
ploeg zette telkens een extra tandje 
bij. Charita Hazeleger tekende met 
een kansje onder de korf voor 6-9, 
terwijl aanvoerder Arjan Kroon niet 
veel later voor 7-10 zorgde. 
In de tussentijd liep Ralf Zaal zich 
warm. Hij kwam in de twaalfde mi-
nuut het veld in voor de aan zijn knie 
geblesseerde Pascal Kroon. 
Fortissimo kwam terug tot 9-10, 
waarna Charita Hazeleger haar te-
genstandster verschalkte en 9-11 
op het scorebord liet verschijnen. 
Direct hierop maakte IJsselstein 
weer een aansluitingstreffer. 
Fortissimo rook de kansen, ging op-
nieuw een versnelling hoger en ver-
diende in de eenentwintigste mi-
nuut de gelijkmaker. Tien minuten 
voor tijd kwam de thuisploeg zelfs 
op voorsprong: 12-11, waarna het 

publiek nog een bijzonder spannen-
de slotfase kreeg voorgeschoteld. 
Gelukkig voor De Vinken was ook 
Ralf Zaal van afstand trefzeker. Hij 
zorgde in de achtentwintigste mi-
nuut voor 12-12. De slotfase was 
zenuwslopend. Fortissimo drong bij-
zonder sterk aan. Dirk van der Vliet 
bracht Helene Kroon nog in het veld, 
in de hoop dat haar afstandsschot 
nog de volle winst kon opleveren. 
Het mocht niet zo zijn. De Teletrai-
ningformatie moest met één wed-
strijdpunt genoegen nemen.

Komende zaterdag speelt De Vin-
ken thuis op sportpark de Molm-
hoek haar laatste veldwedstrijd voor 
de zaalcompetitie. Tegenstander is 
het Alphense Tempo, aanvang van 
de wedstrijd 15.30 uur. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



pagina 34 Nieuwe Meerbode - 4 juni 2008

Atlantis 4 Team Kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 31 mei jl. is 
het 4e  seniorenteam van korfbal-
vereniging Atlantis kampioen ge-
worden. Met nog een wedstrijd te 
gaan zijn zij door de overige teams 
in hun poule niet meer in te halen. 
De 31e werd thuis aangetreden te-
gen Tempo 11, de nummer 2 in de 
poule. Een gelijkspel zou voldoen-
de zijn om alleen kampioen te kun-
nen worden, bij verlies zou de titel 
gedeeld moeten worden met Tem-
po. Echter hier zat het 4e  natuurlijk 
niet op te wachten daar Tempo in 
de zaalcompetitie ook al met de titel 
aan de haal was gegaan. Iedereen 
was dan ook gebrand op een mooie 
wedstrijd met winst als uiteindelijk 
resultaat.
 
Het 4e bestaat uit spelers die al en-
kele jaren met elkaar samenspelen 
echter aan het begin van het veld-
seizoen was er even paniek door het 
wegvallen van 4 vaste dames bleef 
er uiteindelijk nog maar 1 dame 
over. Gelukkig werd José bereid ge-
vonden om het team te komen ver-
sterken, een welkome aanvulling 
gezien haar jarenlange korfbaler-
varing. Tijdens het zaalseizoen werd 
ook Karin als vaste dame aan het 
team toegevoegd. Ook was er plaats 
voor nieuw talent in de vorm van 
Carel die het in zijn eerste seizoen 
zeker niet onverdienstelijk heeft ge-
daan. Helaas had Kris te kampen 
met het nodige blessureleed waar-
door we maar weinig hebben kun-
nen genieten van zijn mooie acties. 
Gelukkig was hij wel vaak langs de 
lijn te vinden als mentale steun.
 
Tijdens het zaalseizoen streed het 
4e, wat al een aantal jaren een trou-
we sponsor heeft in Frans van Kaam 
Loodgieters- in Installatiebedrijf, 
nog dapper mee om de titel ech-
ter moest het hier zijn meerdere er-

kennen in Tempo en Valto waardoor 
het zaalseizoen werd afgesloten met 
een keurige 3e plek. 
 
De eerste helft van het veldseizoen 
werd er slechts een wedstrijd ver-
loren, van KVS, waardoor de Van 
Kaam equipe na de zaal de nummer 
1 positie bezette in de poule en vast-
besloten was deze ook te behouden. 
De eerste buitenwedstrijd was ab-
soluut geen beste, er werd een ma-
gere overwinning behaald op Avan-
ti, 4-3. Na een aantal vrije weeken-
den moest er op 17 mei gespeeld 
worden in Linschoten tegen Luno. 
Anita maakte tijdens deze wedstrijd 
haar rentree na een afwezigheid 
van een aantal maanden. In janua-
ri is zij bevallen van een prachtige 
zoon en inmiddels weer in topvorm! 
Pas laat in de wedstrijd wist Atlan-
tis een achterstand om te buigen in 
een overwinning en met een krap-
pe 12-11 zege keerde men huis-
waarts. Op 24 mei kwam KVS bij At-
lantis op bezoek, werd er in Scheve-
ningen nog van deze tegenstander 
verloren dit keer trok Atlantis aan 
het langste eind en werd KVS ver-
slagen met 7-5. 
Afgelopen zaterdag was het dan zo-
ver, de topper tegen Tempo. Helaas 
zonder Anita en Kris maar gelukkig 
waren Melissa en Natasja uit de A1 
bereid om na hun eigen wedstrijd 
nog een hele wedstrijd mee te spe-
len. Marcel begon langs de kant en 
met de overige 8 spelers in het veld 
werd er gestart. De eerste aanval 
bestaande uit Nathalie, José, Carel 
en Bart creëerde volop kansen maar 
wist niet tot scoren te komen. Ook 
Tempo trok fel ten strijde waardoor 
de verdediging bestaande uit Henk, 
Remco, Melissa en Natasje meteen 
vol aan de bak moest. Waar Atlantis, 
ondanks onder andere een schitte-
rende vrije bal van José, nog enige 

moeite had met het vinden van de 
korf wist Tempo de eerste helft hun 
kansen beter te verzilveren. Met een 
3-6 achterstand gingen we de rust 
in. In de kleedkamer volgden nog 
wat tactische en technische tips van 
Tamira. Iedereen bleef positief im-
mers kansen zat dus de doelpun-
ten zouden vanzelf wel volgen. Ca-
rel werd vervangen door Marcel en 
de tweede helft ging van start. Tem-
po was echter niet voor niets naar 
Mijdrecht gekomen en scoorde di-
rect de 3-7. De koppies bleven om-
hoog en Atlantis knokte zich terug 
naar 8-8. Nathalie scoorde de 9-8 
door een doorloopbal en Bart ver-
zilverde een strafworp wat de stand 
op 10-8 bracht. In de laatste minu-
ten werd de spanning nog terugge-
bracht toen Tempo scoorde, 10-9 en 
zelfs nog een strafworp meekreeg. 
Deze werd echter gemist en toen 
Natasja in de laatste minuut met 
een doorloopbal de stand op 11-9 
had gebracht en de scheidsrech-
ter floot voor het eindsignaal was de 
overwinning binnen en het kampi-
oenschap een feit. Een prestatie van 
teamformaat want dat is het 4e ze-
ker, een echt team! 
 
Dit alles is mede mogelijk gemaakt 
door de trainers Frank en Peter en 
door de vele invallers waar het 4e 
het hele seizoen door een beroep op 
heeft moeten doen en gelukkig ook 
altijd bereid werden gevonden om 
in te vallen! Gezien de grote hoe-
veelheid is het onmogelijk om ieder-
een persoonlijk te bedanken maar 
wie wij wel even met naam willen 
noemen zijn Nancy uit het 5e en Si-
mone van het zaalteam op hen kon-
den wij veelvuldig een beroep doen. 
Grote klasse! 
Komend seizoen gaat Atlantis 4 een 
klasse hoger spelen, hopelijk kan de 
zegereeks daar worden voortgezet!

De kampioenen van Atlantis 4.

Atalante ouder-kind 
toernooi
Mijdrecht - Op vrijdagavond 29 mei 
werd voor de tweede maal dit sei-
zoen het ouder-kind toernooi geor-
ganiseerd voor de allerjongste spe-
lers samen met een ouder. Dit 2-2 
toernooi in de Boei geeft de kinde-
ren (in de leeftijd van 6 tot 12 jaar) 
en vooral de ouders de gelegenheid 
eens op een speciale manier mee te 
maken hoe dat nou precies gaat, dat 
minivolleybal. Voor de ouder is het 
een mooie ervaring om zelf eens in 
het veld te staan in plaats van langs 
de lijn. En voor de kleine volleybal-
ler een mooie belevenis om met pa-
pa of mama te volleyballen. 
In januari waren er 3 poules, deze 
keer speelden maar liefst 26 duo’s 
in 5 poules een sportief toernooitje 
(het aantal jeugdleden bij Atalante 
is de laatste tijd erg aan het groei-
en!!). De teams waren op niveau in-
gedeeld. De kleinsten bij elkaar 
met alleen maar vangen en gooi-
en. De papa’s en mama’s moch-
ten natuurlijk niet vangen en moes-
ten alles volleyballen, best moeilijk 
voor sommige ouders en een aan-
tal hield het toch maar bij het van-
gen en gooien. In de middenpoules 
moest de eerste bal gespeeld wor-
den, daarna de tweede vangen en 
dan weer opgooien voor je maat, 
die de derde bal weer over het net 
speelde. Ook even wennen, maar 
daarna ging het als een trein. In de 
hoogste poule wordt alles zoveel 
mogelijk netjes in drieën gespeeld 
(eventueel met een tweede vangbal 
ertussen). Superleuke rally’s waren 

er te zien in alle poules. De kinde-
ren waren erg enthousiast en mede 
door de fanatieke inzet van de ou-
ders werden mooie, lange spannen-
de rally’s gespeeld. 

Na 2 uurtjes fanatiek ballen was het 
toernooitje klaar. Dames 1 speelsters 
Mirjam van der Strate en Marlieke 
Moen deden de prijsuitreiking en de 
winnende duo’s kregen een lekke-
re prijs. Er waren 5 winnaars: In de 
hoogste poule “Pass”: Richard met 
invalvader Mario. In poule “Smash”, 
Nada en haar broer.  Poule “Set-
up” werd gewonnen door Loulou 

met vader. Dan de twee allerjongste 
poules: In poule “Serve” was het de 
tweede keer dat Jaco met zijn moe-
der de eerste plaats wisten te be-
machtigen. In poule “Push” was het 
Rosie met vader Frans die de mees-
te punten pakten.

Al met al een leerzaam en gezel-
lig toernooi, en organisatoren Mir-
jam van der Strate, Marlieke Moen 
en Inge Bakker kunnen terugkijken 
op een supermooi toernooi, dat vol-
gend seizoen zeker weer georgani-
seerd zal worden. Er zijn veel foto’s 
gemaakt, zie via www.vv-atalante.nl

Argon A1 promoveert 
naar 1e divisie

Mijdrecht - Na een spannen-
de competitie, waarin Argon A1 
op slechts 3 punten van kampioen 
AFC, derde werd, heeft Argon in de 
nacompetitie goede zaken gedaan. 
Als periodekampioen moest de 
strijd aangebonden worden met de 
2 andere periodekampioenen uit de 
eigen competitie. In de eerste wed-
strijd moest er tegen Volendam A2 
gespeeld worden. In een spannende 
wedstrijd trok Argon aan het langste 
eind, 2 – 0. Een week later moest er 
in de uitwedstrijd tegen Young Boys, 
uit Haarlem, gewonnen worden. In 
een mooie eerste helft werd Young 
Boys overklast. Ruststand  0 – 3. Na 
rust dachten de Argonauten er te 
gemakkelijk over, waardoor Young 
Boys terug wist te komen naar 2 – 
3. Na 2 tactische wissels van trainer 
Alain Hijman nam Argon het heft 
weer in handen en werd een eind-
stand bereikt van 2 – 5.

Thuis
Als algeheel periodekampioen van 
de eigen competitie moest Argon 
A1 het vervolgens opnemen tegen 
Cambuur Leeuwarden A1 en Elink-
wijk A1. De eerste wedstrijd was 
thuis tegen Cambuur. In de eerste 

helft waren er veel kansen voor Ar-
gon, maar werd er niet gescoord. 
In de tweede helft ging de wed-
strijd gelijk op, maar wist Tim Möl-
lers, met zijn eerste doelpunt van dit 
seizoen, de wedstrijd in het voor-
deel van Argon te beslissen. Vervol-
gens werd ook de penaltyreeks ge-
wonnen, welke nodig was voor een 
eventuele gelijke stand na 2 wed-
strijden. De mooiste penalty was 
van Jorn Uittenbogaard. Hij wist met 
een “Panenka” penalty iedereen stil 
te krijgen.

Gelijk
Als laatst moest er uit tegen Elink-
wijk worden gespeeld op zaterdag 
31 mei. Een gelijkspel was voldoen-
de, omdat eerder Cambuur - Elink-
wijk in 3 – 3 was geëindigd. Beide 
ploegen begonnen nerveus aan de 
wedstrijd, Argon kon duidelijk niet 
in zijn spel komen. Elinkwijk was de 
eerste minuten de bovenliggende 
partij, zonder gevaarlijk te worden. 
In de 18e minuut kreeg Argon, ver 
op de helft een ingooi. Marvin Head-
ley wist de bal tot in het doelgebied 
te gooien, waar Maurits Splinter wel 
raad wist met deze buitenkans 0 – 
1. Na deze goal leek het er even op 

dat Argon de wedstrijd naar zich toe 
kon trekken, maar het tegengestel-
de bleek het geval. Elinkwijk trok alle 
registers open, lichte Argonovertre-
dingen werden handig benut om op 
gevaarlijke plaatsen vrije trappen te 
versieren. In de 32e minuut bezweek 
Argon onder de druk en werd door 
Elinkwijk met een formidabele knal 
de 1 – 1 op het scorebord gezet. Ge-
lukkig werd zonder verdere schade 
de rust gehaald, waarin er door trai-
ner Hijman op werd gehamerd om 
vooral niet op de provocaties van 
Elinkwijk in te gaan. Ook in de twee-
de helft werd er op het scherpst van 
de snede gepeeld, maar had Argon 
de beste kansen. Elinkwijk moest 
winnen en dus vol op de aanval 
spelen, wat ruimte gaf aan de Argon 
aanvallers. In de 75e minuut maakte 
invaller Erik Mulder de verlossende 
1 – 2. Dit doelpunt brak het verzet 
van Elinkwijk, en zonder nog grote 
kansen weg te geven, werd de wed-
strijd uitgespeeld. Promotie naar de 
1e divisie was hiermee een feit en 
dit werd dan ook uitbundig gevierd 
met de vele meegereisde trouwe 
supporters en later ook nog in het 
eigen clubhuis. Ook voor volgend 
seizoen staat er weer een talentvolle 
spelersgroep klaar en kan de terug-
keer in de 1e divisie met vertrouwen 
tegemoet gezien worden.

Dansshow Nicole zeer geslaagd

Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was één groot dansfeest in sporthal 
De Scheg te Uithoorn. 

Alle leerlingen van Jazz & Show-
ballet Nicole gaven daar als afslui-
ting van het seizoen twee wervelen-
de shows die beiden al snel waren 
uitverkocht. 
De sporthal was niet meer als zoda-
nig te herkennen. Het was geheel 
tot theater omgetoverd met een to-
neel van 24 meter breed. 

Ruimte genoeg voor de honderden 
leerlingen die in rap tempo elkaar 
afwisselden met bekende en min-

der bekende nummers, maar die het 
publiek wisten te boeien tot en met 
de finale. 

Ook de fantastische lichtshow en 
prachtige kostuums waren het be-
kijken waard.

Het publiek waardeerde de zeer 
grote afwisseling van de nummers, 
evenals het plezier wat van de ge-
zichten van de danser(ers)essen af-
straalde. 

Al met al een zeer geslaag-
de afsluiting van het dansseizoen 
2007/2008.
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Laatste uitwedstrijd steekt 
Atlantis 1 in eigen zak
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werd de laatste uitwedstrijd door 
Atlantis 1 gespeeld tegen Tiel ‘72 te 
Tiel. 
Het zou een veel belovende wed-
strijd worden; de laatste uitwedstrijd 
voor Atlantis 1 van dit seizoen. Ook 
naar de positie kijkend zou dit een 
spannende wedstrijd worden die 
met positieve einduitslag afgesloten 
diende te worden om in deze klas-
se te mogen blijven spelen. Met een 
bevlogen peptalk van coach Paul 
Plaatsman zat de motivatie en com-
petitieve sfeer er goed in. Afgelopen 
weken kreeg het spel van het door 
Fortis gesponsorde team een op-
waartse spiraal ondanks de tegen-
vallende resultaten van de afgelo-
pen wedstrijden. Deze opwaartse 
spiraal zorgde ervoor dat het team 
de wedstrijd met een positief gevoel 
tegemoet ging. 
Zaterdag 31 mei begon deze span-
nende wedstrijd met de volgen-

de opstelling: in de aanval, Jacco 
van Koevorden Brouwer, Mark Go-
verse, Eline Laper en Chantal Pool-
man. In de verdediging speelden 
Pim de Munter, Lisanne van Door-
nik en Sandra Pronk. Jimmy de Ko-
ning speelde in eerste instantie op 
de plek van Jelmer Steen.  
De tegenpartij opende de wedstrijd 
met een 1-0 in de eerste minuut. 
Vanaf dat moment ging de wedstrijd 
gelijk op en was het erg spannend. 
Beide partijen hadden veel moeite 
om tot scoren te komen, dit zorgde 
ervoor dat het na een half uur pas 
op 3-3 stond. De rust werd met een 
score van 3-5 in gegaan. Voor Atlan-
tis een herkenbare rustscore, om-
dat zij vaak met een positieve sco-
re de rust in gaan. Wat er na de rust 
gebeurd blijft echter vaak nog een 
verrassing. Deze keer wisten zij de 
voorsprong te behouden. Het spel 
werd wel steeds fysieker gespeeld 
en de scheidsrechter leek hier wei-
nig moeite mee te hebben. De ge-
le kaarten konden gelukkig in de 
borstzak van de scheids blijven zit-
ten, maar ze bleven gedurende de 
wedstrijd zichtbaar. Het scorende 
vermogen bleef ook de tweede helft 
achter; het verschil van twee pun-
ten kon helaas niet verder uitge-
bouwd worden. Er werden wel ge-
noeg kansen en mooie aanvallen 
gecreëerd, maar het verzilveren er-
van bleef uit. Dit zorgde ervoor dat 
de score moeizaam opliep van 3-5 
naar 4-6 en 6-8. In de laatste tien 
minuten werd Jimmy de Koning ge-
wisseld voor Jelmer Steen die in de 
afronding van de wedstrijd het ne-
gende doelpunt van Atlantis 1 op 
zijn naam kon zetten. Dit leverde de 
mooie eindstand van 7-9 op.

Pim de Munter belangrijk voor 
Atlantis 1.

Zaterdag 1e damesteam 
18+ blijft in Hoofdklasse
Mijdrecht - Was het vorig jaar 
“kantje boord” om in deze klasse te 
blijven, dit jaar stonden de dames 
van het 1e zaterdagteam er de laat-
ste competitiedag veel beter voor. 
Tot aan het eind toe stonden Soest-
dijk en De Ronde Vener bovenaan. 

Uiteindelijk is het team van Soest-
dijk is kampioen geworden en zijn 

onze dames op een mooie tweede 
plaats geëindigd. Het is niet een-
voudig geweest, maar met verschil-
lende opstellingen, de juiste tactiek 
en een béétje mazzel, is dit team 
erin geslaagd de nodige punten te 
halen om volgend jaar weer in de-
ze categorie te spelen !!  Nogmaals 
dank aan onze sponsor voor de 
mooie outfit!!

De Haan wint de vijfde 
wedstrijd NK Supermoto
Wilnis - Zondag 1 juni stond de 
wedstrijd in Lelystad op de kalen-
der Alexander de Haan de rijder uit 
Wilnis stond hier aan de start om de 
vijfde wedstrijd om het NK Super-
moto te rijden. De Haan leider in het 
kampioenschap wist nog geen wed-
strijd te winnen maar door zijn con-
stante rijden en telkens in de top 3 
te eindigen loopt hij telkens verder 
uit. 
Door het grote aantal rijder moest er 
in 2 groepen getraind worden, we-
derom zat Alexander in de eerste 
groep en had weer het nadeel van 
een vochtige baan. Met veel moei-
te wist hij er een 3e tijd uit te per-
sen, maar toen kwam de tweede 
groep en direct werden er veel snel-
lere rondetijden op de klokken ge-
zet. Alexander kwam uiteindelijk op 
een 12e tijd uit wat hem een plaats 
op de derde start rij opleverde. 

1e manche 
Iedereen stond opgesteld en was 
gebrand op een goede start want 
er zat aan het eind van het rechte 
stuk een smalle en scherpe chicane 
in. De lampen gingen aan en voor-
dat ze gedoofd waren vertrokken er 
al enkele rijders, deze hebben dan 
ook direct 15 strafseconden aan de 
broek voor een “jump-start”. Voor 
Alexander verliep de start niet hele-
maal uitstekend door de andere rij-
ders die te vroeg vertrokken maak-
tij hij bijna de fout mee te gaan maar 
gelukkig wist hij zijn voorwiel net 
voor zijn startlijn te houden maar 
vertrok goed en wist als 3e de chi-
cane in te draaien. Direct liep het 
kopgroepje van 3 rijders uit op de 
rest, na twee ronden valt Hofman 

rijdend op de 1e plaats en schuift 
Alexander automatisch op naar de 
2e plaats welke hij drie ronden vast 
weet te houden. Hofman weet zich 
sterk terug te rijden en pakt de de 
2e plaats weer over waarna weer 
een valpartij is, hier weet Alexan-
der van te profiteren en komt in ron-
den 7 als kopman door en weet de-
ze manche te winnen.

2e manche
Wederom moest Alexander plaats 
nemen op de 12 startpositie. Door 
de vele “jump-starts” van de 1e 
manche waren de meeste wat voor-
zichtiger waaronder Alexander. Hij 
was niet helemaal super weg maar 
wist lang het gas erop te houden en 
aan de binnenkant de chicane in te 
draaien en wederom op een 3e po-
sitie de eerste ronden door te ko-
men. 
Hij probeerde in de loop van de 
wedstrijd nog aansluiting te krij-
gen bij de kopgroep maar dit viel 
niet mee, door telkens kleine foutjes 
kreeg Alexander het zelfs nog moei-
lijk om de 3e plaats vast te houden. 
Het was namelijk Aad Kentrop uit 
Mijdrecht die de druk bij Alexan-
der behoorlijk wist op te voeren ge-
lukkig was hij hier tegen bestand en 
sloot de 2e manche als 3e af. Door-
dat Marcel Schoo winnaar van de 2e 
manche een “jump-start” had kreeg 
hij 15 strafseconden en moest ge-
noegen nemen met een 4e plaats 
waardoor Alexander 2e werd.

Een 1e en een 2e plaats was voor 
Alexander genoeg om de grootste 
beker in ontvangst te mogen ne-
men. 

Atlantis 2 sluit seizoen af
Mijdrecht - Zaterdag 31 mei speel-
de Atlantis 2 haar laatste wedstrijd in 
Kudelstaart tegen het tweede team 
van VZOD. De door Pimentel Faste-
ners gesponderde equipe moest het 
stellen zonder Kim Stolk en Jimmy 
de Koning, die bij het eerste team 
van Atlantis waren gevoegd in het 
gevecht tegen degradatie. 
 De opstelling voor de aanval: San-
dra Gortenmulder, Wilma Kranen-
burg, Auke van der Zijden en Peter 
van der Wel. De verdediging werd 
gevormd door: Mirjam Gortenmul-
der, Inge van Moort, Arjen Markus 
en Barry van der Waa. De Mijdrech-
tenaren wisten dat er voor hen niks 
meer op het spel stond en dat te-
genstander VZOD nog vocht voor 
lijfsbehoud. Ondanks de juiste in-
stelling van de ploeg om het seizoen 
met een goed resultaat en dito doel-
saldo af te sluiten lukte het niet om 
potten te breken. Soms zijn er van 
die wedstrijden dat zelf niks lukt en 
de tegenstander het op de heupen 
krijgt: dit was zo’n wedstrijd. Atlan-
tis kwam op een 2-0 achterstand 
en wist pas  na 3-0 een doelpunt te 

maken: 3-1. Na de ruststand van 4-1 
weet het team het aantal kansen al 
meteen op te voeren, maar het lijkt 
of de bal er op deze dag niet in mag. 
In de tweede helft wordt er nog vers 
bloed ingebracht in personen van 
Tamara Gortenmulder en Berry de 
Jong. Toch lukt het niet meer een 
vuist te maken. Via 6-2 en 8-4 komt  
uiteindelijk de stand van 10-5 op de 
borden te staan. 

 Met het verlies van de eerste wed-
strijd en deze laatste wedstrijd in de 
tweede helft van het veldseizoen  is 
Atlantis 2 op de 4e plaats geëin-
digd in de reserve klasse 3C. Toch 
een nette prestatie van de ploeg 
van scheidend coach Edwin Len-
sen. Hij neemt namelijk afscheid 
van de korfbalsport, omdat hij voor 
zijn werk zijn geluk gaat beproeven 
in Alpenstaat Zwitserland. Atlantis 
wenst hem daar natuurlijk veel suc-
ces! Overigens kan met een gerust 
hart het stokje overdragen worden 
aan de nieuwe coach van Atlantis 2 
voor seizoen 2008-2009: Jan-Willem 
van Koeverden Brouwer

Atlantis 2 hier nog met scheidend coach Edwin Lensen 
(vertrekt naar Zwitserland)

Bowlingseizoen afgesloten 
met prijsuitreiking
De Ronde Venen – De bowling-
groep van de stichting Spel en Sport 
55+ heeft het seizoen 2007 – 2008 
afgesloten met een feestelijke prijs-
uitreiking. Een seizoen lang streden 
ongeveer 80 mannen en vrouwen, 
elk verdeeld over drie groepen, om 
de bekers en de medailles. De Fortis 
Wisselbokaal ging dit jaar opnieuw 
naar Johan Kuijper. Hij scoorde ook 
de highest game met 261 pins. Bij 
de vrouwen scoorde Riek van Veen 
met 211 pins de hoogste game. Sop-
hia Ettekoven won de Fortis bokaal 
bij de vrouwen. Waarnemend voor-
zitter Piet van Buul sloot het seizoen 
af met de vaststelling dat het aantal 
deelnemers al enkele jaren stabiel 
blijft. Aan het begin van dit seizoen 
haakten een paar mensen vanwege 
verhuizing of gezondheid af. 

Hun vertrek werd ruimschoots goed 
gemaakt door 13 nieuwe deelne-
mers. Er wordt wekelijks gespeeld 
en met toepassing van het handi-
capsysteem komen ook de minder 
getalenteerde deelnemers in aan-
merking voor de prijzen. Zowel bij 
de mannen als de vrouwen wordt 
gespeeld in drie groepen. De inde-
ling geschiedt op basis van de ge-
middelde scores die men bereikt. 
Van Buul benadrukte dat het com-
petitie element weliswaar een aan-
trekkelijke factor is om mee te doen. 
Maar voor de meeste deelnemers 
is ook zeker het wekelijks met el-
kaar de sport beoefenen, het con-
tact met elkaar en het sociale as-
pect minstens zo belangrijk. Eind 
augustus gaat het nieuwe seizoen 
weer van start. Nieuwe deelnemers 
zijn ook dan weer welkom. Namens 
het bestuur van de Stichting Spel en 
Sport 55+ roemde voorzitter Kees 
van Ankeren de plezierige sfeer in 
de bowlinggroep. Hij dankte de le-
den van de bowlingcommissie voor 
hun inzet. De prijzen werden uit-
gereikt door Chris Snijders van het 

VSB fonds. Dankzij dat fonds kun-
nen er jaarlijks mooie prijzen wor-
den uitgereikt. 

De Prijzen
Bij de vrouwen waren de prijzen als 
volgt verdeeld.  
In groep A ging de eerste prijs naar 
Sophia Ettekoven met 10.811 pins. 
Riek van Veen (10.764 pins) ver-
overde zilveren medaille en Molly 
van der weij werd met 10.743 pins 
derde.
In groep B won Reina Pieneman de 
eerste prijs met 10.393 pins. Janny 
Groot (10.377 pins) en Nel van der 
Vliet (10.314 pins) werden respec-
tievelijk tweede en derde.
De strijd in groep C werd gewonnen 
door Annalies Blokdijk met 9.854 
pins. Tweede werd Mary van den 
Berg (9.569 pins) en het brons ging 
naar Jo Kastelein (9.036 pins).

Bij de mannen was Johan Kuiper de 
onbetwiste winnaar met 11.950 pins. 
Tweede werd Jan van Zijl (11.252 
pins) en Theo Burgwal (10.984) ver-
overde de bronzen medaille.
In groep B toonde Piet van Buul 
(10.676 pins) zich dit jaar de sterk-
ste. Gijs van der Zee (10.664 pins) 
en Gerrit van Zijl (10.626) werden 
respectievelijk tweede en derde.
Groep C kende Manus Visser 
(10.594 pins) als winnaar. Zilver was 
er voor Antoine Arends met 10.047 
pins en Piet Oudshoorn werd met 
9.817 pins derde.

De Jan van den Berg bokaal voor de 
highest game ging naar Johan Kui-
per met 261 pins. Riek Visser werd 
hier eerste bij de vrouwen met 211 
pins. Tenslotte was er een aanmoe-
digingsprijs. Die bestond uit een 
beeld dat speciaal voor deze gele-
genheid was gemaakt door Sophia 
Ettekoven, zelf lid van de bowling-
groep. De prijs ging naar Map Strij-
land.

De prijswinnaars v.l.n.r.: Achterste rij: Jo Kastelein, Annalies Blokdijk, Riek van 
Veen, Molly v.d.Weij, Piet van Buul Piet oudshoorn (ged.) en Gerrit van Zijl
Middelste rij: Antoine Arends, Nel v.d.Vliet, Janny Groot, Mary v.d.Berg, Jan 
van Zijl, Manus Visser, Theo Burgwal, Gijs v.d.Zee Gehurkt: Sophia Ettekoven, 
Johan Kuipers en Reinie Pieneman.

Eerste damesteam 
donderdag kampioen 
Mijdrecht - Het is de dames van 
het eerste donderdag team van ten-
nisvereniging De Ronde Vener ge-
lukt om kampioen te worden en 
daardoor weer “terug” te gaan naar 
de hoofdklasse !! Met de als bezet-
ting: Elly, Henny, Tineke, Monique 
en Birgit was het de laatste compe-
titiedag al bijna zeker dat het kam-

pioenschap behaald was. Natuurlijk 
moest er voor ieder gehaald punt 
gestreden worden. Door de loting 
hebben de dames ook tegen tennis-
vereniging Wilnis en Vinkeveen ge-
speeld. Vrijwel iedere competitie-
donderdag was voorzien van mooi 
weer en stond de gezelligheid weer 
hoog in het vaandel.

Tweede herenteam Wilnis 
handhaaft zich
Wilnis- Het tweede herenteam van 
Tennisvereniging Wilnis, dat uitkomt 
op zondag in de vijfde klasse heeft 
zich dit jaar gehandhaafd. Het team 
dat gesponsord werd door JEROC 
2000 Relatiegeschenken & Kerst-
pakketten, is vorig jaar kampioen 
geworden in de zesde klasse en kon 
dit jaar zijn borst natmaken in een 
hogere klasse. 
Het team van heren 2 bestaat uit: 
Ronald Lucassen, Arie Kroon, Nick 
de Vink, Harry de Vink en Johan van 
Westendorp. 

De heren begonnen zeer goed en 
buiten eigen verwachtingen, door 
een 4-2 winst mee te nemen op de 
eerste speeldag van de competitie. 

De andere dagen bleken niet mee 
te vallen. De tegenstand was erg 
sterk. Maar de heren lieten zich niet 
intimideren en hielden zich goed 
staande. Met een aantal speeldagen 
te hebben gewonnen, maar ook ver-
loren en gelijk gespeeld, hebben de 
heren zich gehandhaafd in de vijf-
de klasse. Ze zijn geëindigd op de 
vierde plaats. Een uitstekende pres-
tatie!

Hierbij bedanken we ook de spon-
sor JEROC 2000 Relatiegeschen-
ken & Kerstpakketten. Deze sponsor 
heeft ervoor gezorgd dat de heren 
met lekker zittende en mooie kle-
ding de baan op konden, de presta-
ties volgden vanzelf!

Zomerdrives bij BVM
Mijdrecht - Afgelopen maandag is 
de eerste zomerdrive van de Brid-
geVereniging Mijdrecht gespeeld. 
Zevenentwintig paren zochten hun 
toevlucht in de heerlijk gekoelde 
zaal van de Meijert. 
De A-lijn was een prooi voor Bram 
en Ina van Rossum terwijl in de B-
lijn Gerard en Janny Telling ieder-
een achter zich lieten. Volgende 
week wordt een grote toeloop ver-
wacht van mensen die het voetbal 
willen ontvluchten. De BVM zal hen 
graag asiel verlenen. Hiervoor hoeft 
u geen lid van de BVM te zijn. Ieder-
een is welkom. Het inschrijfgeld be-
draagt slechts 5 euro per paar. Om-
dat veel bridgers deze drives aan-

grijpen om eens met iemand an-
ders te spelen, is er naast de dag-
prijzen op de laatste speelavond (14 
juli) 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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Denk en Zet – Jeugdschaak

Mulckhuyse-toernooi 
wederom kroon op 
schaakseizoen
De Ronde Venen - Onmisken-
baar is het jaarlijkse Mulckhuyse-
toernooi voor de schaakjeugd van 
Denk en Zet het hoogtepunt van 
het seizoen. De spelers halen al hun 
schaakkunsten uit de kast om maar 
in de prijzen te vallen. Ook de spon-
sor haalt alles uit de kast om voor 
prachtige bekers en medailles te 
kunnen zorgen. En inderdaad lukte 
het weer velen thuis de prijzenkast 
aan te vullen. 
Op de slotavond van het schaak-
seizoen worden de laatste wedstrij-
den van het toernooi gespeeld. Om 
agendatechnische redenen vond 
de finale van het Mulckhuyse-toer-
nooi dit jaar één week eerder plaats. 
Op de laatste schaakavond volgden 
nog een aantal verrassende slotzet-
ten, maar daarover later meer.
Namens het bestuur van Denk 
en Zet richtte Engel Schreurs een 
welkomstwoord tot de jeugdige 
schaakmatadoren en de belang-
stellende familieleden. Arie Mulck-
huyse vertegenwoordigde de spon-
sor van het gelijknamige toernooi. 
De onvermoeibare jeugdleider Kees 
Kentrop somde in de inleiding nog 
eens in rapidtempo de wapenfei-
ten van het afgelopen jaar op: in-
terne competitie, externe competitie 
met voor beide teams een prachtige 
tweede plaats in de eindklassering 
, vriendschappelijke wedstrijden te-
gen Uithoorn en Loenen, het eigen 
toernooi in november, een schaak-
novum met Jan’s puzzelcompetitie, 
de vijf jeugdleden die een KNSB-
stappendiploma’s halen, jeugd-
lid Robin Ekholm die het jaarlijkse 
Harmen Kroon snelschaaktoernooi 
(voor senioren en de beste jeugd-
spelers) won en daarmee de seni-
oren hun plek wees enz. enz. Maar 
‘last but not least’ de finale van het 
Mulkhuyse-toernooi.

Competitie

Op basis van de stand in de regu-
liere competitie waren de 21 jeugd-
spelers in vier groepen verdeeld. In 
de sterkste groep waren de broers 
Robin en Daniël Ekholm favo-
riet voor de eerste twee plaatsen. 
Al vóór de finale-avond had Robin 
zijn eerste plek al veilig gesteld. De 
strijd ging nog om plaats twee. Da-
niël dolf in de laatste partij het on-
derspit tegen groepswinnaar Robin 
en bleef daardoor steken op 5 pun-
ten. Arno deed goede zaken tegen 
Gerben Roos en kwam daardoor op 
gelijke hoogte met Daniël. In de re-
glementen van het  Mulckhuyse-
toernooi is vastgelegd dat bij gelijke 
stand voor een van de bekerprijzen 
er een beslissende snelschaakpartij 
gespeeld moet worden. Dat lot trof 
Arno Kroon en Daniël.  Met slechts 
vijf minuten per persoon op de klok, 
is er van denken eigenlijk geen 
sprake meer, het is vooral zetten…
héél snel zetten en niet al te grote 
fouten maken. Tot een schaakmat 
kwam het niet omdat Daniël door 
zijn vlag ging. Arno eiste aldus ver-

rassend de tweede plaats en de be-
ker op.
In de tweede groep liet Peter de 
Jonge soeverein de drie mededin-
gers achter zich. In de derde groep 

streden de enige twee echte dames 
van Denk en Zet om de hoofdprijs. 
Marijne Freriks en Sophie Jurrjens 
deelden samen de koppositie met 
elk 3 punten. Helaas was Sophie op 
de slotavond verhinderd en moest 
daardoor de eerste plaats aan Ma-
rijne laten. Door de winst van Tom 
Nisters in deze groep,hij werd daar-
door tweede, greep Sophie net naast 
de prijzen. Uiteraard kreeg ze een 
week later wel de eremedaille als 
beloning voor haar sportieve en op-
gewekte bijdrage aan het toernooi. 
De vierde groep was met zes deel-
nemers tevens de grootste en bevat 
veel jeugdig aanstormend talent. De 
strijd om de kopposities ging tus-
sen Brian van Yperen en Bodhi Zon-
neveld. Bohdi moest van Brian win-

nen om er nog een beslissingswed-
strijd uit te slepen, maar verloor en 
werd dus tweede. De volledige klas-
sering is na te lezen op de website 
van Denk en Zet.

Finale avond
Een week later, afgelopen vrijdag, 
was iedereen hersteld van de ener-
verende finale-avond en kon er on-
gedwongen gespeeld worden. Na 
afloop van de vriendschappelijke 
partijen, had de geestelijk vader van 
de puzzelcompetitie Jan de Boer 
nog een fraaie verrassing in pet-
to. Ook deze competitie werd na-
melijk afgesloten met een prijsuit-
reiking voor de plaatsen één, twee 
en drie. Met maar liefst 110 punten 
mag Matthijs Meijers zich de eer-
ste puzzelkampioen van Denk en 
Zet noemen. Gedurende het he-
le seizoen had Peter de Jonge hem 
op de hielen gezeten, maar met zijn 
101 punten bleef hij op de tweede 
plaats. Thijmen van Dijk volgde met 
91½ punt op korte afstand en Ma-
rijne Freriks puzzelde zichzelf op de 
vierde positie.

Maar het kon echt niet op. Vertrek-
kend jeugdlid Sophie Jurrjens ver-
raste alle begeleiders met een fraaie 
fles wijn als afscheidscadeau. Sa-
men met nog vier andere spelers 
en één begeleider stopt ze met het 
schaken in clubverband. 
Tot slot zette  Kees Kentrop een 
punt achter het boeiende schaak-
seizoen 2007-2008 met een oproep 
om tijdens de zomermaanden alvast 
vrienden en familie te polsen voor 
een eventueel lidmaatschap van 
Denk en Zet komend jaar. Dat zal 
best wel lukken, want Denk en Zet 
is een dynamische schaakvereni-
ging vol met vernieuwingen en ver-
rassingen. We zullen het beleven!  

Atalante jeugd klaar voor 
zonnig beach seizoen
Mijdrecht - Op donderdagavond 
29 mei was de laatste van 4 beach 
clinics in The Beach in Aalsmeer. 
Beach trainer Erik Raket heeft de 
4 aspirantenteams van Atalante 
met hulp van verschillende Atalan-
te spelers een mooie serie trainin-
gen met specifiek beach volleybal 
gegeven. De huur van de beachvel-
den werd gedoneerd door PPG In-
dustries uit Uithoorn. PPG is pro-
ducent van de merken Sigma Coa-
tings, ProGold, Brander, Boonstop-
pel Verf, Histor en Rambo voor zo-
wel de consument als de professio-
nele schilder en stukadoor.. 
Bij de eerste les was het vooral ken-
nis maken met de toch wel gro-
te verschillen tussen de zaal en het 
zand. In de zaal loop je een pass oe-
fening snel rond, in het zand is het 
extra zwaar. De aspiranten hebben 
dan ook veel meer gezweten dan 
ooit tevoren. Verschillende technie-
ken kwamen aan bod met name 
voor het passen en aanvallen. Veel 
is gebaseerd op een spannende 2-
2 beach partij op het strand. Met de 

wind moet bijvoorbeeld echt reke-
ning gehouden worden, de pass is 
daardoor bij voorkeur laag, in tegen-
stelling tot in de zaal. Ook de set-
up is niet ‘hoog buiten’ maar dicht 
bij de set-upper en niet mega hoog. 
Verder mag de derde bal enkel met 
zogenaamd ‘hard contact’ over het 
net gespeeld worden. Bovenhands 
mag wel maar alleen echt rechtdoor 
gelijk aan de schouders, kleine bo-
venhandse tikjes mogen niet. Er zijn 
verschillende technieken geoefend 
om de bal over het net te spelen. 
De knuckle (bal met knuist) werd 
het meest geoefend. Niet makkelijk, 
vooral voor de kleine vuistjes, maar 
na een paar keer oefenen kregen de 
meeste het wel te pakken. De aan-
val gespeeld met de onderkant van 
de hand (ter hoogte van de muis) 
werd makkelijker aangeleerd en is 
speciaal om een mooie lob tegen de 
achterlijn neer te leggen.
 Ook het duiken werd meerdere ma-
len geoefend. De spelers moesten 
dan op de buik in het zand een cir-
kel maken, en die verdedigen met 

een duik in het zand. Maar eigen-
lijk zo leerden de kids in het laatste 
deel, moet je zoveel mogelijk probe-
ren het duiken níet te doen. Want 
als de een bij 2-2 een duik maakt 
is deze gelijk uitgeschakeld voor 
de rest van de rally. De onderhand-
se doorloopbal is daarvoor een typi-
sche techniek bij het beachen, maar 
bijna verboden bij het volleyballen in 
de zaal.  
 Aan het eind van iedere avond 
volgde een aantal partijtjes. Als je 
de eerste avond met de vierde ver-
gelijkt hebben de aspiranten super 
veel geleerd en zullen van de aan-
geleerde zandtechnieken, de be-
hendigheid, snelheid en inzicht, ook 
in de zaal veel profijt hebben. De cli-
nic is zeker voor herhaling vatbaar 
en ook verschillende senioren heb-
ben aangegeven een beach clinic 
wel te zien zitten. Ter ere van het 50-
jarig jubileum gaat Atalante volgend 
seizoen een beach toernooi organi-
seren voor alle leden en dan komen 
deze lessen zeker van pas. Meer in-
fo via www.vv-atalante.nl

Tv Wilnis heren 1 kampioen
Wilnis - Het eerste herenteam dat 
uitkomt op zaterdag, eerste klas-
se, is dit jaar KAMPIOEN gewor-
den! Met 23 punten staan zij met 
stip op 1!
Het team bestond dit jaar uit: Frans 
van Loon, Jeroen Oudheusden, Eric 
Regien, Koen van de Drift, Niels He-
melaar en René van de Kroon. 

Koen van de Drift heeft zich dit jaar 
voor het eerst bij Heren 1 aangeslo-
ten, als vervanger van Harry de Wit.

Heren 1 begon de competitie erg 
sterk, de eerste speeldag speelden 
zij thuis en wonnen al met 5-1. De 
verdere speeldagen bleken niet zo 
gemakkelijk te gaan. Maar het team 
heeft geen enkele speeldag verloren 
en daardoor genoeg punten verwor-
ven om de eerste plek in te nemen. 
Het was spannend tot op het eind, 
want de heren van TV Wilnis lagen 
niet ver voor op hun volgers. Het 
scheelde maar een paar punten. Pas 
op de laatste speeldag werd duide-

lijk wie zich de kampioen van deze 
competitie mocht noemen! Wat een 
mooie afsluiting van de competitie! 
De champagne heeft dan ook rijke-
lijk gevloeid. Voor volgend jaar kan 
Heren 1 zijn borst nat maken, want 
het kampioenschap van dit jaar 
heeft als gevolg dat zij promoveren 
naar de HOOFDKLASSE! Een flinke 
uitdaging! Wij kunnen in ieder geval 
niet wachten om die mooie en span-
nende partijen weer te mogen aan-
schouwen!

Mijdrechtse turner Thomas 
Zonneveld in de finale
Aalsmeer - Mijdrecht - Zaterdag 
31 mei. Vroeg in de ochtend vertrok 
de Mijdrechtse turner Thomas Zon-
neveld naar Bergen op Zoom voor 
de finale van de Nederlandse Kam-
pioenschappen Turnen Heren, di-
visie 2 en 3, samen met zijn club-
genoten van SV PAX Haarlemmer-
meer. Thomas Zonneveld had zich 
geplaatst voor de 2de divisie NTS 8 
finale, zijn eerste NK.

Om kwart voor negen begon de 
wedstrijd, voor Thomas op voltige. 
Helaas ging zijn oefening niet vlek-
keloos en werd door de jury ge-
waardeerd met 17.15 punten. Ver-
volgens ging hij naar ringen waar 
Thomas’ oefening een stuk soepe-

ler liep; dat leverde 19,25 punten op 
en zette Thomas gelijk op een der-
de plaats. Het volgende toestel was 
sprong, een favoriet van veel tur-
ners en ook van Thomas. Dat liet hij 
goed merken met twee nette spron-
gen die samen 19.60 opleverden en 
dat was gelijk de hoogste score van 
de dag op dit toestel. Op brug was 
Thomas iets minder scherp en he-
laas ging zijn oefening een beetje 
de mist in, en op een turnwedstrijd 
en zeker het NK zijn er geen twee-
de kansen. Na een pep-talk van zijn 
trainers Jos van Klink en Frank We-
ber wist Thomas zich weer goed te 
concentreren op de wedstrijd, Er 
waren immers nog meer mogelijk-
heden om een plaats te veroveren in 

de toestelfinales op zondag. En dat 
deed hij met een uitstekende oefe-
ning op rek, goed voor 18.50 pun-
ten en een goede oefening op vloer 
gewaardeerd met 17.50 punten. Na-
dat alle punten waren geteld ein-
digde Thomas in zijn eerste NK als 
8ste turner van Nederland, een he-
le prestatie. 

Het turnweekeinde was nog niet 
voorbij. Op zondagmiddag waren 
de toestelfinales voor divisie 2. Tho-
mas’ goede prestatie op zaterdag 
gaf hem recht op deelname aan vier 
toestelfinales. Op ringen is Thomas 
derde geworden en op rek mag hij 
zich kampioen van Nederland noe-
men!
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Legmeervogels D3 
ongeslagen kampioen 

Uithoorn - We hebben het 
geflikt,Legmeervogels D3 is voor-
jaars kampioen. Na een zeer goe-
de thuis wedstrijd tegen Pancratius 
D5 (3-0) moesten we aantreden te-
gen Rkavic D1,we wisten midden in 
de week dat we al kampioen waren 
om dat de concurrentie punten had-
den laten liggen. We hebben een 
klein feestje gevierd op het trainings 
veld met de trainers en de spelers. 
We hadden elkaar belooft om onge-
slagen kampioen te worden en gin-
gen ook fel van start,Jeroen de Jong 
kwam al vrij snel alleen voor de kee-
per en lopte de bal te zacht over de 
Keeper en de bal werd van de lijn 
gehaald. Jeroen had voor deze wed-
strijd al een wereld partij gespeeld 
in de D1 waar hij ook een aandeel 
had in de gewonnen kampioens 
wedstrijd van de D1 (0-2).Bram en 
Jim zaten ook op de bank bij de D1 
voor het geval er een blessure zou 
optreden bij een van de spelers. We 
hadden direct een overwicht in het 
veld en speelde redelijk,uit een cor-
ner tikte Jeroen simpel de 0-1 bin-
nen. Maar vanaf de 1-0 heb ik ons 
nog nooit zo slecht zien spelen,even 
in mijn eigen bewoording ‘’WAT 
EEN DRAMA’’.De 1-1 liet niet lang 
op zich wachten, en wij gingen 
nog slechter spelen,er kwam geen 
goede bal meer bij de spelers in 
de voeten. ik weet niet wat we in-
eens hadden,waren we toch in-
eens te vrede over het al behaal-
de kampioenschap??????........en ja 
hoor,Rkavic schoot verdiend de 2-1 
binnen. Ik was blij dat de scheids-
rechter af floot voor de rust en we 
moesten misschien even een stevig 
woordje met elkaar gaan uit wisse-

len.Jeroen Hillebrand ging ons he-
laas verlaten in de rust,hij had een 
50 jarige huwelijk van zijn opa en 
oma,de opa van Jeroen is een vas-
te supporter van de D3 ….van har-
te gefeliciteerd opa!!!!Dus moest ik 
gaan puzzelen om ons rots in de 
branding op 3 te vervangen, Ik had 
het al helemaal in mijn hoofd,bij een 
voor sprong had ik Jeroen de jong 
op 3 gezet dat is ook een zekerheid 

achter in? Terwijl ik in de kleedka-
mer zat na te denken hoe ik het op 
moest lossen nam Jeroen het woord 
in de kleedkamer. En sprak tot zijn 
mannen dat wij dit niet moesten la-
ten gebeuren, met een slappe ver-
toning met 5-1 naar huis gestuurd 
worden?????
Ik richten mij tot de spelers en ver-

telde dat ik 15 flessen CHAMPAGNE 
in de auto had staan, en bij een ne-
derlaag dit gewoon weer terug ging 
naar Gal en Gal. Ik zetten Jim op de 
3 positie en we brachten,die hij per-
fect uitvoerde ,Ferdy zetten ik in op 
11. De tweede helft begon weer net 
zo belabberd als de eerste helft en 
al vrij vlot maakte Rkavic de 3-1 .ik 
stond met een paar ouders aan de 
zij kant te discuseren hoe slecht we 
eigenlijk speelde? ik hoopte dat we 
de 2-3 konden maakten en dan mis-
schien? Er waren nog slechts 10 mi-
nuten te spelen en ik zij tegen Mar-
cel Janmaat ‘’ze krijgen geen cham-
pagne’’ ze kunnen het vergeten wat 
was ik teleurgesteld!!!! Niet weten-
de dat Jaffet zijn beste wedstrijd van 
het seizoen aan het spelen was,op 
de links half plaats was hij aan het 
sleuren en trekken om niet te ver-
liezen. Toen hij in een mooie com-
binatie door het midden de bal in-
eens in de boven hoek deponeerde 
2-3.Het was misschien wel leuk die 
2-3 maar wat heb je er aan als we zo 
blijven spelen. Maar zo als het va-
ker dit seizoen was gebeurd,gingen 
we weer goed voetballen en keihard 
werken,dit resulteerde dat Ferry de 
bal op de lat schoot na een bloed 
snelle aktie op links.

Nog drie minuten te gaan zij ik te-
gen Marcel als het 3-3 word ben 
ik tevreden,toen ik dit zie haal-
de Niels met een grandioos schot 
van 20 meter de bal in de boven 
hoek,keeper was kansloos!!! Oké, 
zegt Marcel ik haal de champagne 
uit de auto. Ik kon weer een beet-
je lachen,terwijl de campagne werd 
opgehaald was het Jaffet die ge-
woon eventjes de bal ongelofelijk in 

de boven hoek kegelde,ik betrapte 
mij zelf dat ik stond te juichen ,en 
dat wil wat zeggen? De wedstrijd 
spanning was toch wel hoog opge-
lopen!!! Terwijl er niets op het spel 
stond???? In 10 minuten tijd drie 
maal scoren,weer werd het onmo-
gelijke waar gemaakt.!!!!!!eerder dit 
seizoen hadden de jongens  een 3-

0 rust stand weg gepoetst in een 3-
5 overwinning.
De Jip en Janneke champagne 
vloeide rijkelijk, en in de kleedka-
mer worden de bloemen uit gedeeld 
,deze waren aangeboden door Eef 
en Esther ,wat hadden we een feest 
in de kleedkamer,mijn spelers zet-
ten me met mijn kleren aan onder 
de douche en gelukkig was het een 
warme douche .Weer lekker opge-
frist gingen we naar de Legmeer-
vogels om traditioneel patat met li-
monade te gaan eten en drinken. 
Tijdens de patat kregen alle spe-
lers een blijde herinnering aan dit 
kampioensschap, we hebben hier 
met zijn alle  keihard voor geknokt 
en niet te vergeten de begeleiding 
was dit jaar weer top,ik wou dan Eric 
en Marcel de trainers, en onze lei-
ders Rens Jan en Gerard van har-
te bedanken voor de steun die we 
echt nodig had dit jaar. Zonder ie-
dereen te kort te doen wou ik Mar-
tijn uit de D2 ook hartelijk bedan-
ken voor de twee fantastische inval 
beurten die toch wel van belang wa-
ren dit seizoen. Fam.Falkenstein wel 
ik bedanken voor het sponsoren van 
onze training’s pakken,grote klas-
se. Zo jongens het seizoen zit er bij-
na op,en dan hebben jullie geen last 
meer van mijn gezeik!!!!!  Maar neem 
nog even een ding van mij aan,wil je 
de top halen bij de Legmeervogels 
D1,C1 of B1 dan moet je de beleving 
van het voetbal hebben als de laat-
ste 10 minuten tegen Rkavic. En dan 
wel 2x 45 minuten lang,je weet nu 
waar je aan werken moet!!!!
Nog heel veel voetbal plezier en een 
prettige vakantie allemaal.    

 
Groeten Ronnie

Handbal

MA1 Legmeervogels ook 
buiten kampioen
Uithoorn - Na het behaalde kampi-
oenschap in de zaalcompetitie wa-
ren er ook nog kansen op het veld-
kampioenschap.
De dames hadden alles zelf in de 
hand, de overige 6 wedstrijden 
moesten gewonnen worden.
Doordat de concurrenten Zaan-
streek en Lelystad punten lieten lig-
gen kwam het kampioenschap 2 
weken geleden al heel dichtbij.
Vorige week stond de thuiswedstrijd 
tegen VOC op het programma, on-
danks het vroege tijdstip werd het 
een gemakkelijke overwinning. Aan 
het eind van de ochtend belde train-
ster Ria naar Lelystad, bij winst van 
Lelystad op Zaanstreek waren de 
meiden kampioen. Lelystad had in-
derdaad gewonnen en het kampi-
oenschap was binnen. Aangezien er 
geen rekening was gehouden met 
deze uitslag werd er besloten om 
volgende week het kampioenschap 
te vieren.
Afgelopen zondag stond dan de 
laatste wedstrijd op het programma, 
uit tegen RKDES, altijd een lastige 
tegenstander voor de dames. On-
danks dat er geen druk op de wed-
strijd stond, begon Legmeervogels 
nerveus en slordig aan de wedstrijd. 

De hele 1e helft behield RKDES een 
voorsprong. 

Rust
Ruststand was 9-7 in het voordeel 
van RKDES. Na een peptalk van 
coach Ribut en trainster Ria was de 
2e helft veel beter. Meteen vanaf het 
begin zat er snelheid in het spel en 
dit resulteerde in een aantal mooie 
breaks. RKDES kon het tempo niet 
bijbenen en kwam ook niet meer 
door de verdediging van Legmeer-
vogels heen. Eindstand 9-13 voor 
Legmeervogels. 
De bloemen konden het veld op en 
alle speelsters kregen een medaille.
Bij RKDES was een groot voetbal-
toernooi en de dames van Legmeer-
vogels lieten luid en duidelijk weten 
dat zij kampioen waren. Dit resul-
teerde in een applaus van de aan-
wezigen en het inzetten van “we are 
the champions” door de muziek.
Daarna richting het clubhuis van 
Legmeervogels waar ook een voet-
baltoernooi bezig was en daar wer-
den de festiviteiten voortgezet.

Weekend
Het was een fantastisch slotwee-
kend voor de handbalafdeling van 

Legmeervogels.
De MC2 en MC3 hadden het kampi-
oenschap in eigen hand en door al-
lebei te winnen was dit ook een feit.
De MC1 won van DSS, maar door 
verlies van koploper VIDO, mogen 
zijn zich samen met VIDO ook kam-
pioen noemen.
Toen kwam nog de grootste verras-
sing. De DS1 hadden eigenlijk hun 
kansen zelf verspeeld maar de con-
currenten lieten in deze slotwedstrij-
den punten liggen. Hierdoor eindigt 
de DS1 op een gedeelde 1e plaats, 
samen met de dames van DSS2. Op 
dit moment is het nog onduidelijk 
of er een beslissingswedstrijd ge-
speeld gaat worden a.s. weekend, 
voor het kampioenschap. Het 1e 
team van DSS speelt al in de 1e divi-
sie dus kan DSS 2 niet promoveren. 
Dit betekent dat ongeacht de uitslag 
van een eventuele beslissingswed-
strijd, de DS1 van Legmeervogels 
volgend seizoen promoveert naar 
de 1e divisie. Bij de veldcompetitie 
is dit de hoogste klasse. Dit is een 
mooie afsluiting voor trainer/coach 
Erik van Spijker, die ons gaat verla-
ten en een grote uitdaging voor de 
dames en hun nieuwe trainer/coach  
Henk van der Greft.

Donald Duck Toernooi 
jongste jeugd feestelijk 
afgesloten!
Uithoorn - Zondag jl. was de laat-
ste toernooidag voor de jongste 
hockeyjeugd van Qui Vive en HVM 
Mijdrecht op de velden van Qui Vi-
ve in De Kwakel. Zo’n 75 jongens en 
meisjes van 6jaar waren bij elkaar 
om onderlinge wedstrijdjes te spe-
len. 
De ‘benjamins’ trainen normaal op 
woensdagmiddag, dus zo’n toernooi 

met echte wedstrijden is natuurlijk 
reuze spannend en een goede voor-
bereiding op de competitie die voor 
deze jongste jeugd volgend seizoen 
begint.
Deze 2e speeldag was de stemming, 
mede dankzij het gelukkig droge 
weer, weer opperbest! Tussen de 
wedstrijdjes door was er tijd voor li-
monade en slagroomsoesjes. Na af-

loop was er voor iedereen een spe-
ciaal fansjaaltje van www.allemaal-
eensjaal.nl dat de kinderen als aan-
denken mee naar huis mochten ne-
men. 
Het Donald Duck Toernooi, dit jaar 
voor het eerst samen met HVM ge-
organiseerd, was een groot suc-
ces en zal zeker volgend jaar weer 
plaatsvinden! 

Legmeervogels C2 
kampioen op het veld
Uithoorn - Na een eerste plaats in 
de 1e veldcompetitie en een goede 
2e plaats in de zaal werd ook de 2e 
veldcompetitie goed gespeeld.
De eerste wedstrijd werd er ge-
lijkgespeeld tegen het sterke NEA 
maar daarna werden alle wedstrij-
den gewonnen. De tegenstander 
van zaterdag HVL had 1x verloren 
en de rest gewonnen, ook van NEA 
dus we wisten dat ze sterk waren. 
na een lange reis naar Lelystad 
werd de wedstrijd begonnen. De 
tegenstander had een aantal gro-
te dames in het team en die waren 
moeilijk af te stoppen. Maar de start 
was voor Legmeervogels, de eerste 
2 aanvallen waren direct raak en zo 
kon vol vertrouwen de wedstrijd ge-
speeld worden. In de verdediging 
stond iedereen paraat om de ster-

ke speelsters af te stoppen, er werd 
geholpen waar nodig en zo kon de 
tegenpartij er nauwelijks doorheen 
komen. In de aanval werd er snel 
gespeeld waardoor er goede kan-
sen kwamen en die werden meest-
al mooi afgemaakt en zo kwam er 
al snel een grote voorsprong op het 
scorebord. Het werd 5-1 maar het 
team ging goed door en er werd 
vooral heel sterk verdedigd. Eva, Iris 
en Bibi zorgden er voor dat de ster-
ke speelsters niet konden scoren en 
werden daarbij geholpen door Deb-
bie en Esmee. In de hoeken waren 
het Lotte en Anouk en Tanja die de 
HVL speelsters van doelpunten af 
konden houden.  en als er dan wel 
een speelster een kans kreeg dan 
was keepster Lauren altijd paraat. 
Ruststand was 8-2 voor Legmeer-

vogels. na de pauze heeft dit team 
meestal moeite om de draad weer 
op te pakken. Nu was dit ook het 
geval al kwam het dit keer ook om-
dat HVL een andere (langere) keep-
ster had ingezet.  
Toch bleven de meiden in de ver-
dediging keihard werken waardoor 
ook de tegenstander nauwelijks aan 
scoren toekwam.  Om en om waren 
er een paar doelpunten en pas aan 
het eind van de wedstrijd toen de 
kurken van de (kinder) champag-
ne er al af waren kon HVL nog 2x 
scoren waardoor de eindstand 6-11 
werd en het kampioenschap gevierd 
kon worden.
Champagne, bloemen en een ver-
diende medaille voor de meiden 
en de coach na een uitstekend sei-
zoen.

staand:  Esmee, Tanja, Debbie, Lauren en Henk
zittend:  Anouk, Bibi, Iris, Lotte en Eva


