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Uithoorn - Woensdag 27 mei werd 
op het schoolplein van het Alkwin 
Kollege het laatste kunstwerk ont-
huld van het project ‘Kunst in Kleur 
& Fleur als Geschenk’. Het doek, 
waarmee het kunstwerk was bedekt, 
werd eind van de middag op des-
kundige wijze door de wethouder 
voor onderwijs en cultuur, Monique 
Oudshoorn-van Egmond, verwijderd 
waarna het kunstwerk te voorschijn 
kwam. Het is een liggende vrouwen-
figuur, in de vorm van een drietraps 
zitbank en vervaardigd uit materiaal 
dat een hoge mechanische sterkte 
bezit, zeer goed weerbestendig is, 
onderhoudsvriendelijk en als ‘huf-
terproof’ wordt gekenschetst. Het 
ontwerp is van Jelle Peterse, leer-
ling op het Alkwin Kollege en voor 
de vervaardiging tekende beeldend 
kunstenaar Maaike Claus.

Kunst in ‘Kleur & Fleur 
Het kunstwerk behoort tot een se-
rie van vijf kunstwerken in het ka-
der van Kunst in ‘Kleur & Fleur als 
Geschenk’. Een initiatief van de ge-
meente Uithoorn, waarbij scholen 
die in de afgelopen jaren nieuw- 
of verbouw van hun accommoda-
tie hebben gerealiseerd, een kunst-

werk in of rondom de school moch-
ten (laten) maken. Daaronder waren 
de Openbare Basisschool De Ka-
juit, de RK basisscholen De Spring-
schans en De Zon, Scholengemeen-
schap Thamen en het Alkwin Kolle-
ge. Bij vier scholen zijn de diverse 
kunstprojecten reeds gerealiseerd. 
Bij het Alkwin gebeurde de onthul-
ling woensdagmiddag.
De gemeente Uithoorn investeer-
de liefst 56.000 euro in het project 
waaraan zij een aantal voorwaar-
den verbond. Zo moesten alle kin-
deren op school een rol spelen bij 
het ontwerp en de vervaardiging 
van ‘hun’ kunstwerk. Het moest bo-
vendien duurzaam zijn voor tenmin-
ste 10 jaar waarbij de school de zorg 
op zich neemt voor het onderhoud. 
Voor de realisatie van het project 
Kunst in ‘Kleur & Fleur’ werd Kun-
stencentrum De Hint aangezocht 
die uiteindelijk de opdracht heeft 
uitgevoerd.
Het was dan ook directeur Rein-
old van Zijl die samen met Maaike 
Claus, Jelle Peterse en wethouder 
Monique Oudshoorn-van Egmond 
het kunstwerk op het schoolplein 
onthulde. Hij deed dat onder het 
toeziend oog van genodigden van 

andere scholen, kunstenaars van 
de andere kunstwerken, projectbe-
geleiders en natuurlijk een delega-
tie van het Alkwin Kollege. Na de 
onthulling kon het gezelschap on-
der het genot van een drankje in 
de aula via een dvd-presentatie alle 
andere gerealiseerde kunstwerken 
op de scholen ‘bezichtigen’. Daarbij 
kwamen eveneens kinderen en leer-
krachten in beeld die vertelden over 
de totstandkoming van de ontwer-
pen en de realisatie van de kunst-
werken. Zij staken daarbij het ple-
zier van het maken niet onder stoe-
len of banken.
Tijdens de presentatie kreeg Jel-
le Peterse een fraai schaalmodel 
van zijn winnend ontwerp voor het 
kunstwerk van het Alkwin Kollege. 
Tevens werd namens Kunstencen-
trum De Hint postuum aandacht 
besteed aan Lodi Stekelenburg. De 
man die ervoor zorgde dat het pro-
ject Kunst in ‘Kleur & Fleur als Ge-
schenk’ een groot succes werd. He-
laas overleed hij kort voor de ople-
vering van het kunstwerk van het 
Alkwin Kollege na een kortstondig 
ziekbed. Ter nagedachtenis aan hem 
kreeg zijn partner eveneens een 
schaalmodel aangeboden.

Wethouder Monique Oudshoorn-van Egmond onthult samen met directeur Reinold van Zijl van Kunstencentrum De 
Hint, beeldend kunstenaar Maaike Claus en ontwerpwinnaar Jelle Peterse het kunstwerk op het schoolplein van het 
Alkwin Kollege.

Kunstproject onthuld op 
schoolplein Alkwin Kollege

Uithoorn - Zaterdag 30 mei vond bij 
de wereldwinkel De Aardnood, ge-
vestigd in het souterrain van de bi-
bliotheek aan de Hugo de Grootlaan 
in Uithoorn de prijsuitreiking plaats 
van de kleurwedstrijd. Die werd ge-
houden voor kinderen van 5 tot en 
met 9 jaar, verdeeld in twee catego-
rieën. Een en ander vond plaats ter 
gelegenheid van de viering van het 
20-jarig bestaan van de wereldwin-
kel in Uithoorn. De kleurplaten ston-
den in het teken van de landelijke 
World Fair Trade Day 2009 op 9 mei. 
Daarin werden producten uit ont-
wikkelingslanden voor het voetlicht 
gehaald en de klimaatveranderingen 
onder de aandacht gebracht. Iets 
wat ons allemaal raakt. De kleur-
plaat is dan ook ingetekend onder 
het motto ‘Fair Trade, het juiste kli-
maat’ met een regenboog waarop 
zes figuurtjes in klederdracht staan 
afkomstig uit verschillende wereld-
delen. Links onder de regenboog is 
smeltend ijs van de poolkappen te 
zien, rechts een stukje land met een 
palmboom die staat te verdrogen. In 
het midden een vrolijke vis, want die 
krijgt meer levensruimte. Het land 
verdort als gevolg van de extreme 
klimaatveranderingen. De kleurpla-
ten waren op 9 mei uitgedeeld aan 
klanten en kinderen in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Daarnaast heb-
ben ook enkele klassen meegedaan 
van De Dolfijn, school voor speciaal 
basisonderwijs. Ieder kind kon de 
kleurplaat naar eigen idee inkleuren 
en moest die uiterlijk op 16 mei inle-
veren bij de Wereldwinkel. De mooi-
ste daarvan en die tevens in aanmer-
king kwamen voor een prijs, waren 
tijdens de prijsuitreiking in de win-
kel te zien.

Droomvangers
Behoudens enkele kinderen die het 
pinksterweekeinde elders aan bui-
tenactiviteiten deelnamen, waren de 
prijswinnaars aanwezig in de we-
reldwinkel. Bestuursvoorzitter Wiet-
ze Boomsma van de wereldwinkel 
ontving hen met hun ouder(s) harte-
lijk en ging samen met de kinderen 
nog even in op de figuurtjes, waar 
zij vandaan kwamen, wat de regen-
boog inhield, het smeltende ijs en de 
klimaatveranderingen. Hij deed dat 
op een heel plezierige en op het ni-
veau van de kinderen begrijpelijke 
manier. Maar die popelden natuurlijk 

om te weten wie welke prijs had ge-
wonnen. Dat waren allemaal prijzen 
uit de winkel, waaronder mandala’s, 
‘droomvangers’ en enkele muziekin-
strumenten. De prijswinnaars waren 
verdeeld in de leeftijdsgroepen 5 tot 
7 jaar en 8 tot 9 jaar. De prijzen lagen 
op een tafel uitgestald, waaruit de 
prijswinnaars zelf hun prijs mochten 
uitzoeken. De eerste prijswinnaar als 
eerste, vervolgens de tweede enz. 
Naast prijzen waren er ook eervolle 
vermeldingen gejureerd.

Prijswinnaars in de leeftijdsgroep 5-
7 jaar zijn: 1e prijs: Marlies de Vink 
uit Uithoorn; 2e prijs: Bart Röling 
en 3e prijs: Nina Röling, beiden uit 
De Ronde Venen. Eervolle vermel-
ding: Kelly van Zelderen uit De Kwa-
kel. Leeftijdsgroep 8-9 jaar: 1e prijs: 
Kevin Markus uit Uithoorn; 2e prijs: 
Mark Zwetsloot uit Aalsmeer. De 
3e prijs was voor Thijs Geleijn uit 
Aalsmeer en de Eervolle vermelding 
ging naar Derk Spaargaren, ook uit 
Aalsmeer. Wie niet aanwezig kon zijn 
bij de prijsuitreiking krijgt alsnog de 
kans zijn prijs bij de wereldwinkel af 
te halen.
Wereldwinkel De Aardnood omvat 
een uitgebreid assortiment food- en 
non-food artikelen die voorname-
lijk afkomstig zijn uit ontwikkelings-
landen. De kwaliteit is zonder meer 
goed. De prijzen zijn niet anders dan 
bij de ‘reguliere’ supermarkt. Ver-
schil is dat de producenten en boe-
ren uit de betreffende gebieden een 
eerlijke prijs voor hun producten 
krijgen. Als die producten meer zou-
den worden afgenomen en verkocht 
geeft dit een oppepper aan de lokale 
economieën in die landen waardoor 
dit bijdraagt aan de bestrijding van 
armoede. Daarnaast zorgt dit voor 
meer werkgelegenheid, waardoor 
men minder afhankelijk wordt en de 
zelfredzaamheid wordt vergroot. Bij 
wereldwinkel De Aardnood werken 
45 vrijwilligers die volgens een rou-
lerend schema de winkel tijdens de 
openingstijden ‘bemensen’. Zij prij-
zen op een bijzonder klantvriende-
lijke en persoonlijke manier de ar-
tikelen aan en weten er bovendien 
ook iets over te vertellen. Dat is niet 
alleen heel plezierig winkelen, maar 
geeft bovendien een voldaan gevoel 
dat je mensen in ontwikkelingslan-
den de kans biedt een zinvol be-
staan op te bouwen.

Wereldwinkel breed in 
beeld met kleurwedstrijd

Uithoorn - Vorige week woensdag 
was het zover. Tientallen bruids-
meisjes en bruidsjonkers verzamel-
den zich in de hal van openbare 

basisschool De Kajuit. Juf Eva, een 
van de leraressen van groep 1 en 
2, hield een generale repetitie voor 
de echte trouwerij met haar gelief-

de Koen de Bruin op 24 juli aan-
staande. En dat gebeurde allemaal 
in de gymzaal van de school. Om-
dat veel kleuters in juli op vakan-

Juf Eva trouwt haar Koen 
in gymzaal De Kajuit

tie zijn en het huwelijk van hun juf 
moeten missen, hadden de leer-
krachten van De Kajuit bedacht de 
jaarlijkse juffendag het thema ‘trou-
wen’ mee te geven. Juf Eva was be-
reid om alvast voor even met haar 
toekomstige echtgenoot te trouwen. 
Om kwart voor negen schreden Juf 
Eva en haar Koen de met hartjes 
en ballonnen versierde gymzaal in, 
waar alle kinderen vol spanning za-
ten te wachten. De prinsessenjurk 
van juf Eva oogstte bewonderende 
kreten. Toen het bruidspaar in spe 
eindelijk zat, stak de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, mevrouw van 
Zelst, van wal. Alle kinderen luister-
den vol aandacht. Ze vertelde over 
hoe Juf Eva en meneer Koen elkaar 
hadden ontmoet. En waarom ze el-
kaar nou eigenlijk zo leuk vonden. 
,,Koen maakt altijd grapjes en Eva 
is kampioen spelletjes doen’’, aldus 
mevrouw Van Zelst. ”Als je trouwt’’, 
ging ze verder, “dan beloof je altijd 
heel goed voor elkaar te zorgen. 
En dat gaan zij vandaag dus doen.’’ 
Maar elkaar iets beloven is niet 
goed genoeg. Je hebt ook nog men-
sen nodig die ervoor zorgen dat je 
echt doet wat je zegt. Gelukkig wa-
ren meester Jan en juf Jet bereid om 
als getuigen op te treden. En te oor-
delen naar hun serieuze gezichten, 
komt het helemaal goed met Juf Eva 
en haar Koen. Mevrouw Van Zelst 
besloot de ceremonie met een zelf 
gecomponeerde’ rap’, waarin ze het 
toekomstige bruidspaar de nodige 
adviezen gaf. Na een enorm applaus 
van de minibruiden en bruidegom-
men in de zaal, konden Eva en Koen 
hun bruidstaart aansnijden. De rest 
van de ochtend werd feest gevierd 
door de kleuters van De Kajuit. Er 
werden spelletjes gedaan die in het 
teken stonden van ‘trouwen’. Maar 
ook het stijldansen ontbrak niet. En 
de liefde bloeide als nooit tevoren.
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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 ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
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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Op 4 juni zijn in ons land verkiezin-
gen voor het Europees Parlement.

Wie mag stemmen op 
4 juni 2009?
Voor deze verkiezingen kunnen Ne-
derlanders en onderdanen van de 
andere EU-lidstaten die zich in Ne-
derland als kiesgerechtigde hebben 
laten registreren, stemmen als zij:
- op de dag van de kandidaatstel-

ling (22 april 2009) in de Gemeen-
telijke Basisadministratie inge-
schreven staan; 

- op de dag van de verkiezingen 18 
jaar of ouder zijn en niet uitgeslo-
ten zijn van het Kiesrecht. 

Stemmen met rood potlood en 
geldig legitimatiebewijs
Op 4 juni zal in Nederland met rood 
potlood op papieren stembiljet-
ten gestemd worden. Iedereen die 
zich bij een stembureau meldt om 
te stemmen, moet naast de oproe-
pingskaart (of volmachtbewijs/kie-
zerspas) ook zijn identiteitsbewijs la-
ten zien. 

In welk stembureau?
Er is een aantal nieuwe stembureaus 
bijgekomen en een aantal stembu-
reaus is opnieuw ingedeeld. Het kan 
dus zijn dat u naar een ander stem-
bureau moet dan u gewend bent. 
Op de oproepingskaart die u thuis 
hebt ontvangen staat het adres van 
het stembureau waar u kunt gaan 
stemmen. Het stembureau is open 
van 08.00 tot 21.00 uur. 

Lijst stembureaus:
1. Gemeentehuis, 
 Laan van Meerwijk 16 
2. De Springschans, Eendracht 8 
3. Amstelduin, Grote Lijster 1 
4. Dorpshuis De Quakel, 
 Kerklaan 16 

5. R.K. Basisschool De Zon, 
 Anjerlaan 1 
6. Buurthuis Ponderosa, 
 Plesmanlaan 27 
7. De Regenboog, Kuyperlaan 50 
8. Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1 
9. Het Hoge Heem, 
 Wiegerbruinlaan 29 
10. De Scheg, 
 A. van Schendellaan 100 
11. Evang.Chr.Gem., 
 Herman Gorterhof 3 
12. KnA-gebouw, Legmeerplein 49 
13. Alkwin Kollege, 
 ingang Geertruidahoeve 
14. Clubhuis ‘De Amstel’, 
 Sportlaan 180 

Stemmen bij volmacht 
Iemand anders gaat 
voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming 
niet in de gelegenheid bent om zelf 
uw stem uit te brengen, kunt u ie-
mand anders namens u laten stem-
men. 
Achter op uw oproepingskaart kunt 
u de naam invullen van degene (ge-
machtigde) die voor u gaat stem-
men. De gemachtigde kan ieder-
een zijn die in Uithoorn woont en 
ook een oproepingskaart heeft ont-
vangen voor hetzelfde stemdistrict. 
Van belang is wel dat de gemachtig-
de niet meer dan twee machtigingen 
heeft aangenomen en de volmacht-
stem gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengt. Het geven van de mach-
tiging kan tot en met de dag van de 
stemming zelf.

Meer informatie
Nadere inlichtingen over de hierbo-
ven vermelde bekendmakingen en 
over de Europese Verkiezingen kunt 
u verkrijgen bij Burgerzaken in het 
gemeentehuis van Uithoorn of op 
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Verkiezingen 
Europees 
Parlement

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds 6 mei in ver-
band met de aanleg van de N201 af-
gesloten. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 

via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd

WEGWERKZAAMHEDEN  
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de pa-
den tussen de woningen waaraan 
garages liggen herstraat. Op ver-
zoek van het buurtoverleg worden 
geel gekleurde plateaus aangelegd  
ter hoogte van deze paden. Deze af-
wijkende kleur van de plateaus is ge-
kozen om de snelheid van auto’s te 
remmen en aan de weggebruikers 
te laten weten dat er verkeer van 
links of rechts kan komen. De krui-
singen zijn hierdoor goed herken-
baar, maar door deze nieuwe opzet 
wijzigt de verkeerssituatie. Er is na-
melijk geen sprake meer van uitrit-
ten, maar van gelijkwaardige kruisin-
gen. Door de inrichting van de weg is 
het niet mogelijk hard te rijden op de-
ze kruisingen. Zonnedauw en Zeg-
ge zijn ook geen doorgaande rou-
te, de straten worden gebruikt door 
bestemmingsverkeer. Volgens het 

fier van de gemeenteraad van Uit-
hoorn, tel.: 0297-513 963 of e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergade-
ring van de raad moet u zich uiter-
lijk om 12.00 uur op de dag van de 
vergadering hiervoor hebben aange-
meld bij de griffi er (per telefoon of e-
mail).

HOOFDLIJNEN 
OPENBARE 
VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN 
VAN 28 MEI 2009

In de raadsbijeenkomst van 28 mei 
2009 is door burgers geen gebruik 
gemaakt van het recht om in te spre-
ken.  
De raadsvergadering stond geheel in 
het teken van de behandeling van de 
Programmarekening 2008 en de ac-
countantsverklaring, de eerste Voort-
gangsrapportage 2009 en het Pro-
grammaplan voor 2010. Er was geen 
Informatief Beraad maar uitsluitend 
behandeling van deze onderwerpen 
in Politiek Debat met aansluitend de 
stemmingen. 
De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:

Raadsvoorstellen:
- Vaststelling van de 
 programmarekening 2008;
- Instemming met de eerste 
 Voortgangsrapportage 2009; 
- Vaststelling van het 
 Programmaplan 2010 en de 
 fi nanciële uitgangspunten voor 
 de op te stellen (meerjaren) 
 begroting;
- Benoeming accountant;
- Begrotingswijziging 2009.

Gemeentebelangen en GroenLinks 
hebben beiden een amendement in-
gediend. Beide amendementen zijn 
verworpen omdat de overige partij-
en in de raad daartegen stemden. 
Door GroenLinks zijn vier moties in-
gediend. Twee daarvan zijn later in-
getrokken; de beide anderen zijn ver-
worpen omdat de overige partijen in 
de raad daartegen stemden.
De volgende raadsvergadering wordt 
gehouden op donderdag 11 juni 2009. 
Deze vergadering wordt gehouden 
in de raadszaal van het gemeente-
huis. Wilt u meer informatie neemt u 
dan contact op met de griffi er (e-mail: 
griffie@uithoorn.nl of telefonisch 
0297-513963).

Nieuws uit de
gemeenteraad
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 raadvergadering.

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

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 11 JUNI 2009

De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
11 juni 2009:

In het Informatief Beraad:
• bussluis Meerwijk;
• regionaal bureau inkoop en aan-

bestedingen;
• fi nanciële afspraken c.q. risico’s 

Koningin Emmaschool;
• wijziging fi nanciële verordening;
• begroting 2008 en 2009 GGD Am-

sterdam

In Politiek Debat/
Stemmingen:
• meerjarenperspectief 
 2013 - 2020;
• tussenrapportage 
 coalitieakkoord;
• stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden Vinckebuurt;
• fi nanciële bijdrage Qui Vive;
• tijdelijke commissie 
 economische visie.

De agenda’s en de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 
5 juni 2009 op de website van de ge-
meente Uithoorn. Woensdag 10 ju-
ni staat de agenda op de gemeente-
pagina. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met de grif-

UVVP (Uithoorns Verkeer- en Ver-
voerplan) worden Zegge en Zonne-
dauw in 2010 een 30 km/uur zone.
Op de kruising Zonnedauw / Zeg-
ge wordt een gele cirkel op de weg 
aangebracht. Deze cirkel attendeert 
de weggebruikers op de kruising. 
Dit gele straatwerk brengt ‘kleur en 
fl eur’ in de wijk! Met vragen over de 
werkzaamheden kunt u terecht bij de 
heer E. Wanningen van de afdeling 
Leefomgeving. Hij is telefonisch be-
reikbaar op nummer 06 51 59 08 99 
op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur 
tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk bouwt de fi rma Bot Bouw 11 
appartementen. In het eerste kwar-
taal van 2010 is de oplevering van 
de appartementen gepland. Meer in-
fo: Bot Bouw, Cor van der Linden, 
tel.: 06-52092090.

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en
Monnetfl at
Vanaf september vorig jaar wordt in 
de buitenruimte tussen de Briandfl at 
en de Brusselfl at en aan de zuidzij-
de en de oostzijde van de Monnetfl at 

gewerkt aan het groen en de bestra-
tingen. Deze werkzaamheden zijn 
een onderdeel van de totale renova-
tie van de buitenruimte van de he-
le wijk Europarei. De plannen voor 
deze herinrichting zijn samen met 
de bewoners opgesteld in de zoge-
noemde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit 
jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt bij de 
Brusselflat en Briandflat een trap-
veld aangelegd voorzien van drai-
nage. De doeltjes worden geplaatst 
als de grasmat goed is aangeslagen. 
Bij de Monnetfl at worden ook de trot-
toirs aan de zuidzijde en de oostzij-
de van de fl at herstraat.

Avondvierdaagse
Van 8 t/m 11 juni 2009 wordt in Uithoorn de avondvierdaagse gelo-
pen. Deze begint op maandag 8 juni met de Libelle-route. Op deze 
avond starten de wandelaars bij sporthal De Scheg. 
Op dinsdag 9 juni begint de tweede etappe op het Amstelplein en 
lopen de wandelaars de Pionnen-route. 
Woensdag 10 juni lopen de wandelaars de Sint Jozefroute in De 
Kwakel. De start van deze derde etappe is bij basisschool De Zon. 
Op donderdag 11 juni begint de afsluitende etappe, de Muziek-rou-
te, bij het gebouw van KnA op het Legmeerplein. De wandelaars 
verzamelen onderweg op het Evenemententerrein Legmeer-West 
voor het laatste stuk van de route. Onder begeleiding van KnA lo-
pen ze vandaar terug naar het Legmeerplein.
In verband met de avondvierdaagse wordt  op 10 juni de Vuur-
lijn aan een kant afgesloten vanaf de Noorddammerweg naar de 
Watsonweg. Deze afsluiting duurt van 17.30 tot 19.00 uur.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie 
 over de activiteitenkalender, 
 het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten 
of evenementen niet te vermelden.

  3 juni Buurtschouw De Legmeer, Geertruidahoeve en R buurt, 
 start bij parkeerplaats Reigersbek, 19 uur
  3 juni  Nationale Straatspeeldag, o.m. Linie/Stelling in 
 De Kwakel, 12.30-16.30 uur
  4 juni  Verkiezingen Europees Parlement
  5 juni Feestelijke opening schoolplein SG Thamen 
 door onthulling kunstwerk (15-16 uur)
  5 t/m 7 juni Sport- en spelweekend op terrein Legmeervogels, 
 Randhoornweg
  6 juni  Dag van de bouw; aanmelden bij Aalsmeerderweg 141 
 in Aalsmeer of bij de tunnel aan de Fokkerweg 
 in Oude Meer, (10-16 uur)
  6 juni Concert Soul- en Motownkoor D-F!NE: “D-F!NE’s Charity 
 Night”, The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1 (19 -20.30 uur); 
 opbrengst gaat naar het  team “De Toffe Schapen”, dat op 
 10 en 11 oktober meeloopt met de sponsorloop van 
 “a Sister’s Hope”. 
  8 t/m 11 juni  Avondvierdaagse 
  10 juni Buurtschouw Legmeer-West, start bij Evenemententerrein, 
 19 uur
  18 juni Themabijeenkomst over dementie bij je partner; 
 Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Aanvang: 19.00 uur 
  26 juni Braderie in Oude Dorp
  27 juni Goud van Oud in Oude Dorp
  27, 28 juni Jeugdweekend HSV Thamen, Vuurlijn 24
  14 t/m 17 juli Rolstoelvierdaagse (10-15 uur), start bij Het Hoge Heem 
  26 juli Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.       

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Ontwerp Structuurvisie Uithoorn, Info: de heer W.M van de Lagemaat, tel, 

0297-513111. Inzageperiode: 1 mei t/m 11 juni 2009
- Concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2009. Info: mevrouw D. Veurink, tel. 

0297-513941. Inzageperiode: 5 juni 2009 tot en met vrijdag 17 juli 2009
- Concept Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009. Info: mevrouw R. 

de Noo, tel. 0297-753036. Inzageperiode: 3 juni t/m 15 juli 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 6, bouwaanvraag fase 1 voor het vergroten van een kan-

toor op de derde verdieping.
- J.A. van Seumerenlaan 1, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

nooddeur.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Linie / Stelling, vergunning aan Buurtbeheer De Kwakel voor het organiseren 

van de Nationale Straatspeeldag op 3 juni 2009 van 12.30 tot 16.30 uur. Be-
zwaar t/m 6 juli 2009

Dorpscentrum
- Dorpsstraat / Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Harley Weekend voor 

het organiseren van de Harley Davidsondag op 26 juli 2009 van 9.00 tot 19.00 
uur. Ontheffi ng artikel 35 voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank 
aan café Drinken & Zo tijdens de Harley Davidsondag op 26 juli 2009. Bezwaar 
t/m 6 juli 2009

Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Bizon Buitenreclame voor het plaatsen van 20 driehoeksbor-

den om bekendheid te geven aan de collecteweek van de Nierstichting van 20 

t/m 26 september 2009. Bezwaar t/m 6 juli 2009
- Vergunning aan Stichting Harley Weekend voor het plaatsen van 20 reclame-

borden om bekendheid te geven aan de Harley Davidsondag op 26 juli 2009. 
Bezwaar t/m 8 juli 2009

 BEKENDMAKING CONCEPT BELEIDSREGELS 
 BIJZONDERE BIJSTAND 2009 
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand regels vaststellen over de 
wijze waarop hij invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. 
Het college heeft conceptbeleidsregels vastgesteld met betrekking tot de bijzon-
dere bijstand. De conceptbeleidsregels liggen van vrijdag 5 juni 2009 tot en met 
vrijdag 17 juli 2009 ter inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben hun zienswijze naar voren te brengen. 

 BEKENDMAKING REGELINGEN VASTGESTELD DOOR 
 SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER-UITHOORN
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn is op 29 januari 2009 aangegaan 
door de colleges van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Op 1 mei is de daad-
werkelijke overdracht van bevoegdheden ingegaan en is de feitelijke dienstverle-
ning begonnen op de terreinen Werk en Inkomen, Wmo-loket en voorzieningen, 
Woz-belastingen en de ontwikkeling van de e-dienstverlening. 
De organisatie van het Samenwerkingsverband is voor 1 mei 2009 ingericht. Ten 
behoeve daarvan hebben de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband 
de volgende besluiten genomen:
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 29 januari 2009 
vastgesteld:
- de aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur: mevrouw H.L. Groen, 

de heer P.J.M. Litjens, de heer M.O. Levenbach en de heer J.J. Overbeek 
- de aanwijzing als voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur: de heer 

P.J.M. Litjens
- de aanwijzing als plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks 

bestuur: mevrouw H.L. Groen
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 17 februari 2009 
vastgesteld:
- Het Sociaal Statuut Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
- De regeling BGO Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
- De Archiefregeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 31 maart 2009 
vastgesteld:
- Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur
- De Financiële regelingen artikel 212, 213 en 213 a 
- Het Managementstatuut voor het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

hoorn
- De bezwaarschriftenregeling voor het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

hoorn
- De Klachtenregeling voor het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 23 maart 2009 
vastgesteld:
- Benoeming van de heer A. van der Vis als Hoofd Samenwerkingsverband
- Aanwijzingsbesluit heffi ngsambtenaar en WOZ-ambtenaar voor het Samen-

werkingsverband
- Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeentelijke belastingen
- Aanwijzingsbesluit WOZ-belastingmedewerkers van het Samenwerkingsver-

band
- Draaiboek personele invulling Samenwerkingsverband
- Functieboek (inclusief waarderingssysteem) Samenwerkingsverband
- Mandaatregeling Samenwerkingsverband
- Besluit Informatiebeheer Samenwerkingsverband met terugwerkende kracht 

tot 29 januari 2009
- Benoeming gemeentearchivaris Haarlem, directeur Noord-Hollands Archief 

tot onbezoldigd archivaris van het Samenwerkingsverband met terugwerken-
de kracht tot 29 januari 2009

- Het Reglement van Orde DB
- Beveiligingsplan Samenwerkingsverband
- Kwaliteitsbeheersplan Samenwerkingsverband
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 23 april 2009 vast-
gesteld:
- dat voor 2009 een overeenkomst met de arbodienst Achmea Vitale wordt af-

gesloten

 CONCEPT APV 2009 TER INZAGE
Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe Algemene plaatselijke verorde-
ning voorbereid. Bij het streven naar het terugdringen van administratieve lasten 
en het streven naar een meer eenvoudige, duidelijke en toegankelijke regelgeving 
heeft dit geleid tot een “afgeslankte”  Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
De voorbereiding heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Aalsmeer 
plaatsgevonden om te komen tot een voor beide gemeenten eenduidige en ge-
lijkluidende APV.
Een APV is een verzamelbestand met allerlei verschillende regels die binnen een 
gemeente gelden. U krijgt bijvoorbeeld met de APV te maken indien u op de open-
bare weg iets wilt organiseren. In de APV is bijvoorbeeld bepaald dat u daarvoor 
een vergunning nodig heeft.
De APV is afgeslankt door een aantal vergunningen af te schaffen, een aantal be-
palingen te vereenvoudigen en een aantal vergunningen te vervangen door een 
algemene regel. De betreffende vergunningen zijn ook gescreend op de Europe-
se Dienstenrichtlijn. 
Het vorenstaande heeft geleid tot Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 
2009. Alvorens de raad voor te stellen de betreffende APV vast te stellen, heeft 
iedereen tot 15 juli 2009 de gelegenheid schriftelijk zijn zienswijze over de APV 
in te dienen. De APV ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, in de 
bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan 1 en wordt geplaatst op de gemeentelijke 
website. 

Per dagtekening 21 mei zijn aanma-
ningen verzonden voor de nog open-
staande vorderingen gemeentelijke 
belastingen 2009. De kosten van de-
ze aanmaning zijn  6 of  14 (voor 
verschuldigde bedragen van  454 
en hoger). 
Op 31 mei is de betalingstermijn van 

deze aanmaning verstreken en zal 
de invorderingsambtenaar van de 
gemeente Uithoorn dwangbevelen 
per post betekenen. De extra kosten 
hiervan bedragen minimaal  35. U 
kunt deze extra kosten voorkomen 
door alsnog direct de nog verschul-
digde OZB te betalen bij Publieksza-

Riskeer geen dwangbevel gemeentelijke belastingen

Op donderdag 18 juni is er om 19.00 uur in Woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem een bijeenkomst met als thema “Wat betekent het voor je 
als je partner dementie krijgt?” De toegang is gratis en het program-
ma eindigt om 21.00 uur. Het Hoge Heem ligt aan Wiegerbruinlaan 29, 
1422 CB Uithoorn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353.

Themabijeenkomst over 
omgaan met dementie bij 
je partner

ken in de hal van het gemeentehuis. 
Als u na ontvangst van het dwang-
bevel betaalt, maar deze extra kos-
ten niet betaalt, zal de deurwaar-
der het aan u betekende dwangbe-
vel voor het bedrag van deze extra 
kosten alsnog verder ten uitvoer zal 
brengen. Ook dit betekent extra kos-
ten voor u.
Dwangbevelen worden niet uitge-
vaardigd voor het gedeelte van de 
aanslag(en) waarvoor uitstel van be-
taling is verleend als gevolg van een 

ingediend bezwaarschrift of waar-
voor een verzoek om kwijtschelding 
is ingediend.
Voor verdere inlichtingen kunt u te-
recht bij de afdeling Ondersteuning/
Financiën bereikbaar onder nummer 
0297-513 182 of 513 954.
Indien u niet in staat bent boven-
staande vordering tijdig te voldoen, 
verzoeken wij u met klem zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met 
een van beide bovenstaande tele-
foonnummers. 

Confl ict met de 
buren?
Heeft u problemen of een beginnend confl ict met uw buren en komt 
u er samen niet uit, dan kunt u de hulp van buurtbemiddeling inroe-
pen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die bij u op bezoek 
komen om samen te zoeken naar oplossingen. Deze vrijwilligers 
zijn getraind om u en uw buren te begeleiden naar een gezamen-
lijke oplossing voordat de situatie uit de hand loopt. De bemidde-
laars zijn neutraal en onpartijdig. Het doel van buurtbemiddeling is 
bij een probleem buren weer met elkaar in gesprek te brengen en 
te ondersteunen bij het zelf zoeken naar een oplossing. Buurtbe-
middeling wordt u gratis aangeboden.
Voor meer informatie of het melden van een probleem kunt u 
contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en Uit-

hoorn, Vita welzijn en advies, tel. 020-5 430 430 of via mail: 
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl
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Stichting Vluchtelingen-
werk Amstelland zoekt 
taalcoaches
Uithoorn - Evenals de stichting 
Cardanus is ook de stichting Vluch-
telingenwerk Amstelland voortdu-
rend op zoek naar vrijwilligers die 
zich een aantal uren per week be-
schikbaar willen stellen om andere 
mensen te helpen of bij te staan in 
hun dagelijkse bestaan. In dit geval 
mensen die de officiële status van 
vluchteling hebben en alles in hun 
eigen land om politieke redenen, 
geloofsovertuiging of vanwege oor-
logsgeweld hebben moeten achter-
laten. Zij beginnen in een voor hen 
vreemd land opnieuw een bestaan 
op te bouwen. Zij krijgen daarbij 
hulp van officiële instanties en de 
(lokale) overheid. Daarnaast spelen 
vrijwilligersorganisaties een gro-
te rol, zoals bijvoorbeeld de Stich-
ting Vluchtelingenwerk Amstelland 
(SVA) met hoofdvestiging in Am-
stelveen en kantoren in Aalsmeer, 
Roerdomplaan 3 en Uithoorn op de 
Hugo de Grootlaan 1 (naast de bi-
bliotheek). SVA biedt maatschap-
pelijke en juridische begeleiding 
aan vluchtelingen in de gemeenten 
Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Am-
stel en Uithoorn. Vluchtelingenwerk 
Amstelland is een zogeheten decen-
trale organisatie die binnen de ge-
meente opereert. Men werkt alleen 
voor en met mensen die de status 
van vluchteling al toegekend heb-
ben gekregen. SVA biedt meerde-
re diensten aan op dit gebied, waar-
onder taalcoaching en begeleiding. 
In het werkgebied behartigt men de 
belangen van zo’n 400 vluchtelin-
gen. Dat is inclusief kinderen.

Wegwijs maken
Al met al proberen medewerkers en 
vrijwilligers van SVA nieuw aange-
komen vluchtelingen in de gemeen-
ten op te vangen, wegwijs te maken 
en te introduceren in de Nederland-
se samenleving. Zoals begeleiden 
naar allerlei instanties, hulp bij het 
invullen van formulieren en het re-
gelen van praktische zaken, luiste-
ren naar problemen en daarvoor een 
oplossing zoeken, meegaan naar de 
bank, winkels, de (huis)arts, het zie-
kenhuis, de school en alles wat daar 
in praktische zin bij komt om zo snel 
mogelijk tot een vorm van ‘zelfred-
zaamheid’ te komen. Een van de be-
langrijkste aspecten om dit succes-
vol af te wikkelen is kennis verga-
ren van de Nederlandse taal. Dat 
gaat natuurlijk niet in een keer. Om 
die reden heeft SVA de beschikking 
over vrijwilligers die als ‘taalcoach’ 
fungeren en een aantal uren per 
week ‘gekoppeld’ worden aan een 
vluchtelingengezin om die tijdens 

de integratie persoonlijk te begelei-
den. Maar er zijn niet genoeg taal-
coaches voor dit werk. Vandaar een 
oproep aan de inwoners om zich 
daarvoor bij de stichting op te ge-
ven. Vanzelfsprekend als men van 
mening is daarvoor geschikt te zijn.

Taalcoach worden?
Wat wordt van zo’n taalcoach ver-
wacht? Werkbegeleider Ans Visser 
en Taalcoach coördinator Joy Bus-
well van SVA vertellen hier het vol-
gende over.
Ans: “Taalcoaches hoeven niet een 
speciale professionele opleiding of 
achtergrond te hebben. Het hoeft 
bovendien niet iemand te zijn die 
van origine Nederlander is. Vanzelf-
sprekend dient men de Nederland-
se taal goed beheersen. Natuur-
lijk ook goede communicatieve en 
sociale vaardigheden en ze moe-
ten een luisterend oor hebben. Dat 
is logisch natuurlijk. Prettig is ook 
als men zelf al belangstelling heeft 
voor diverse culturen en zich de 
status van vluchteling of asielzoe-
ker kan indenken.” Ans Visser on-
dersteunt de vrijwilligers die bij SVA 
werken op een breed terrein in hun 
activiteiten en werkzaamheden. Zij 
doet dat voornamelijk voor vrijwil-
ligers die actief zijn in Uithoorn en 
Aalsmeer. Haar collega Hans Bosma 
is verantwoordelijk voor de vrijwilli-
gers in Amstelveen.

Opvang en begeleiding
Wanneer vluchtelingen in de ge-
meente arriveren moet er natuurlijk 
veel geregeld worden, zoals huis-
vesting, financiën, verzekeringen, 
het kiezen van een huisarts, tand-
arts en dergelijke. “SVA verzorgt de 
eerste opvang op de dag van aan-
komst, waarbij zij tevens kennisma-
ken met onze begeleider(s). Vervol-
gens wordt een rondgang gemaakt 
langs de verschillende instan-
ties en informeren hen over alles 
wat er geregeld moet worden. Zo-
als over het inburgeren en het wo-
nen in de gemeente”, legt Joy Bus-
well uit. Zij is vrijwilliger en fungeert 
zowel als aanspreekpunt als coördi-
nator voor alle taalcoaches bij SVA 
die zich daarvoor willen opgeven. 
Zij zorgt ook dat de taalcoach en de 
vluchteling(en) bij elkaar gebracht 
worden (koppelen), waarbij het de 
bedoeling is dat er een goed contact 
ontstaat. Dat is minimaal voor een 
periode van een jaar. Daarbij mogen 
ze zelf de tijdstippen invullen en met 
elkaar afstemmen wat men wil gaan 
doen. Sinds oktober vorig jaar is er 
een samenwerkingsverband ont-

staan tussen SVA en stichting Car-
danus.
“Het gaat om een project waarbij 
vluchtelingen een inburgeringscur-
sus volgen en daarna examen moe-
ten doen, maar daarbij wat extra 
hulp nodig hebben. Daarvoor zijn 
meer vrijwillige begeleiders (taal-
coaches) nodig om dit mogelijk te 
maken. Die willen we dus gaan wer-
ven in de gemeenten. Er is echter 
een verschil tussen de doelgroep 
die wordt geholpen door Cardanus 
en die van Vluchtenlingenwerk. Car-
danus helpt mensen bij hun inbur-
geringcursus om andere redenen, 
zoals gezinshereniging en mensen 
die om economische reden hier zijn 
(expats). Dus die niet de status heb-
ben van vluchteling. Bij SVA gaat 
het louter om vluchtelingen. SVA en 
Cardanus werken uitsluitend samen 
in het taalcoach project. Beide stich-
tingen zoeken voor hun eigen doel-
groepen vrijwilligers die de taak van 
taalcoach op zich willen nemen.”
Tot de inburgeringcursus behoort 
ook een takenpakket dat de vluch-
teling moet doorlopen en waarbij 
het voornamelijk gaat om praktische 
zaken die men onder de knie moet 
krijgen. Het gaat daarbij om 30 ver-
schillende taken, bijvoorbeeld aan-
gifte doen bij de politie, een verhui-
zing doorgeven, werk zoeken, bank-
zaken regelen, een verzekering aan-
vragen en dergelijke. Ze moeten 
de bewijzen daarvan kunnen over-
leggen dat ze dit soort dingen on-
der de knie hebben. Het zijn prakti-
sche zaken waaraan men wat heeft 
in het dagelijks leven. Probleem 
is ook dat men in eerste aanleg 
met te weinig Nederlanders ken-
nis maakt of er omgang mee heeft. 
Dat betekent dus ook minder oefe-
ning. De taalcoach komt echter bij 
de vluchteling(en) thuis en kan daar 
de vertaalslag maken vanuit de cul-
tuur van de vluchteling naar de Ne-
derlandse samenleving. Daarbij zou 
het ideaal zijn als de taalcoach in 
dezelfde gemeente woont als de 
vluchteling(en). De bereikbaarheid 
is daardoor gemakkelijker en om-
dat de taalcoach zijn of haar ei-
gen gemeente kent biedt dat voor-
delen. Overigens gaat het niet altijd 
om laagopgeleide vluchtelingen. Er 
zijn erbij die hoog opgeleid zijn. Die 
zijn heel gemotiveerd en willen vaak 
veel leren om weer op hun eigen ni-
veau te komen. Zij hebben een hoog 
verwachtingspatroon.

Toetsing
Ans: ”Overigens is er verschil tussen 
een asielzoeker en een vluchteling. 

Werkbegeleider Ans Visser (li.) en taalcoach coördinator Joy Buswell van Stichting Vluchtelingenwek Amstelland (SVA) 
zetten zich in voor een adequate inburgering en zelfredzaamheid van mensen met een vluchtelingenstatus

Een asielzoeker is iemand die hier 
asiel aanvraagt. Een vluchteling is 
iemand welke die status als zodanig 
toegekend heeft gekregen, nadat 
zijn hele situatie is bekeken en dat 
getoetst is aan het Verdrag van Ge-
nève uit 1951. De officiële status van 
vluchteling krijg je niet zomaar! Een 
vluchteling is iemand die gegronde 
reden heeft om zijn of haar land te 
ontvluchten om wat voor reden dan 
ook. De toetsingsprocedure duurt 
soms lang en gedurende die tijd 
wordt men gekwalificeerd als ‘asiel-
zoeker’. Als ze echter de status van 
vluchteling hebben gekregen zijn ze 
dat officieel ook. Het is jammer dat 
een ‘vluchteling’ vaak een negatief 
imago krijgt opgespeld. Ze kiezen er 
niet voor om huis en haard te ver-
laten en hier te komen. Ze hebben 
geen keus. Mensen denken vaak 
dat zij hier om economische rede-
nen komen en vervolgens ook nog 
alles ‘gratis’ krijgen, zoals een huis 
en een inboedel. Maar dat is ver-
re van de werkelijkheid. Voor de in-
richtingskosten moeten ze een le-
ning afsluiten die ze moeten afbeta-
len. De vluchtelingen die in Neder-
land als zodanig een status krijgen 
worden verdeeld over alle gemeen-
ten. Als SVA van de gemeente te 
horen krijgt dat een aantal vluchte-
lingen hier een woning toegewezen 
heeft gekregen, komen wij in ac-
tie. De meeste vluchtelingen die wij 
hier krijgen zijn afkomstig uit Irak 
en Somalië en uit Afghanistan. Op 
het tijdstip van ‘inplaatsing’ gaan 
we een hele dag met hen op stap en 
wordt er van alles geregeld. De eer-
ste drie maanden krijgen ze boven-
dien een intensieve persoonlijke be-
geleiding. Kinderen moeten naar de 

basisschool etc. Als men vanuit een 
asielzoekerscentrum komt, heb-
ben kinderen daar al een stukje Ne-
derlands geleerd op school. De vol-
wassenen kunnen pas naar school 
als ze zich buiten een asielzoekers-
centrum vestigen. De inburgering-
cursus wordt meestal gegeven bij 
een ROC (volwassenen educatie). 
De taalcoach helpt hen met al de-
ze zaken en leert hen zoveel moge-
lijk de Nederlandse taal te hanteren. 
Als alles na drie maanden een beet-
je op orde is kunnen ze zelfstandig 
naar onze spreekuren komen op de 
diverse locaties met al hun vragen 
en formulieren.

Vanzelfsprekend luisteren we ook 
naar hun verhalen. Na de periode 
van taalcoachbegeleiding nemen 
andere vrijwilligers (de zogeheten 
cliëntbegeleiders) die taak over en 
begeleiden de vluchteling(en) nog 
een periode tot zelfredzaamheid. 
Daarna moeten ze zich zelf kunnen 
behelpen, kunnen werken, studeren 
e.d. Dan dient men ook een bepaald 
niveau van de Nederlandse taal te 
beheersen. Er is een mooie websi-
te van: 
www.hetbegintmettaal.nl. Daarop 
is informatie te vinden waarom dit 
project wordt gestimuleerd.”

Brug
We zijn ook nog op zoek naar vrij-
willigers die cliëntbegeleider willen 
worden op de kantoren in Aalsmeer 
en Uithoorn”, vervolgt Ans die erg 
blij is met het kantoor in Uithoorn 
dat SVA met hulp van de gemeente 
sinds januari in gebruik heeft kun-
nen nemen. “Ook in Aalsmeer be-
schikt SVA over een kantoorruimte. 

Mede door deze vestigingen op lo-
catie kunnen we nu nog beter on-
ze dienstverlening voorbereiden en 
uitvoeren. Wellicht komt er een keer 
de gelegenheid dat we de ruimte in 
Aalsmeer kunnen uitbreiden. We zijn 
een zelfstandige organisatie, maar 
krijgen subsidie van de gemeente 
om ons werk te kunnen doen. Het 
heeft een politieke achtergrond dat 
Vluchtelingenwerk met vrijwilligers 
werkt om de brug naar de vluchte-
lingen wat ‘minder formeel’ te ma-
ken. Richting politiek moet er ech-
ter een draagvlak gecreëerd wor-
den om dit werk te kunnen doen. 
Er is nog steeds een toename van 
het aantal vluchtelingen, waaronder 
ook ‘uitgenodigde’ door de UNHCR 
(United Nations High Commissio-
ner of Refugies). In samenwerking 
met de overheid en de IND wordt in 
vluchtelingenkampen gekeken wel-
ke meest urgente gevallen er naar 
Nederland kunnen komen om daar 
een bestaan op te bouwen. Dat is 
jaarlijks een vast aantal mensen. Al 
met al is het werk wat we doen heel 
zinvol. Ik denk ook dat mensen die 
bij ons als vrijwilliger komen wer-
ken daar heel veel waardering en 
voldoening bij ondervinden. Het is 
mooi om te doen.”

Wie meer wil weten over het werk 
als vrijwilliger bij SVAmstelland, als 
cliëntbegeleider of als taalcoach wil 
fungeren kan contact opnemen met 
Ans Visser (Werkbegeleider) of Joy 
Buswell (Taalcoach coördinator), 
Ouderkerkerlaan 1, 1185 AB Am-
stelveen, tel. 020-6454745. 
E. stvwamstel-av@hetnet.nl. 
Of bezoek de website: 
www.vwamstelland.nl.

D-F!NE’s Charity Night in 
The Mix
Uithoorn - Zaterdag 6 juni a.s. 
is het dan zo ver en treedt Soul & 
Motownkoor D-F!NE op tijdens D-
F!NE’s Charity Night. Op deze avond 
wordt geld ingezameld voor de 
sponsorloop van de stichting “a Sis-
ters Hope”. Deze stichting organi-
seert in oktober voor het 3e achter-
eenvolgende jaar een sponsorloop 
waarmee geld ingezameld wordt 
voor onderzoek naar borstkanker. 
Tijdens D-F!NE’s Charity Night zal 
het koor 2x een half uur optre-
den met swingende soulmuziek en 
na het concert (om ongeveer 20.45 

uur) wordt de WK-kwalificatiewed-
strijd Nederland-IJsland op groot 
scherm vertoond. Ook zijn er op de 
avond zelf lootjes te koop waarbij 
vele mooie prijzen/prijspakketten te 
winnen zijn, waaronder een vliegles, 
1 jaar lang gratis wenskaarten, cu-
linaire pakketten en nog veel meer. 
Dit alles beschikbaar gesteld door 
particulieren en bedrijven uit de re-
gio. De locatie voor deze avond, The 
Mix in Uithoorn, is beschikbaar ge-
steld door stichting Cardanus.

Er zijn nog kaarten voor deze avond 

verkrijgbaar op de volgende adres-
sen: Music & Movie Store Krijten-
berg, Zijdelwaardplein 94, Uithoorn
Toff Up (in sportcentrum Amstelhof), 
Noorddammerweg 30, Uithoorn
Ook zijn er kaarten verkrijgbaar via 
info@soulkoor.nl Voor late beslis-
sers zullen er op de avond zelf ook 
nog enkele kaarten aan de deur ver-
krijgbaar zijn. De kaarten voor deze 
avond kosten 10 euro per stuk, de 
volledige opbrengst gaat naar het 
goede doel.
Meer informatie staat op de website 
van het koor: www.soulkoor.nl

Kom spelen in de Jeugd 
DrumFanfare van KnA!
Uithoorn - Het wordt misschien 
een zeldzaam fenomeen maar on-
getwijfeld hebben wij u de afgelo-
pen jaren, al vrolijk marcherende, 
met grootse bombarie en zwaaien-
de stokjes ingehaald bij dé meest 
geliefde evenementen in en rondom 
Uithoorn. Bijvoorbeeld tijdens de in-
tocht van Sinterklaas en natuur-
lijk tijdens de jaarlijks terugkerende 
Avondvierdaagse waarbij alle kinde-
ren vrolijk, met hun laatste energie 
‘mee marcheren’ op het ritme van 
de muziek van de DrumFanfare.
Vanwege dit enthousiaste succes 
en het feit dat onze muziek niet weg 
te denken is uit de straten van ons 
prachtige dorp, willen wij de Uit-
hoornse jeugd gratis trompetlessen 
aanbieden! Ik hoor u denken, gra-
tis?  Echt serieus? Ja, heel serieus, 
want in de toekomst hebben wij, ook 
héél serieus, nieuwe leden nodig 
om onze muziekvereniging een toe-
komst te bieden. Cultuur moet blij-
ven! Wat is er nóg leuker en prachti-
ger om samen met een vriendinne-
tje of vriendje én nog veel meer an-
dere leeftijdsgenootjes samen mu-
ziek te maken? Door het maken van 
muziek gaat er een nieuwe wereld 
voor je open die anders voor je ge-
sloten blijft. Muziek werkt gezond 
verslavend! Wie weet komen die 
verborgen talenten in je boven en 
ben jij later de nieuwe André Rieu 
op trompet! Wat nou als u of uw 
kind enthousiast bent/is geworden? 
Fantastisch! Leuker kunnen wij het 
dit keer wél maken, want nogmaals 
uw kind krijgt een half jaar, geheel 
vrijblijvend gratis les waarbij het in-
strument de trompet, ook gratis te 
leen is. Vanaf 7 jaar is iedereen uit-
genodigd om sowieso een proefles 
te nemen om te kijken of het leuk 
is. Deze proefles is ook geheel gra-
tis! Vanaf september 2009 beginnen 
de lessen dus wees er snel! Binnen 
onze vereniging is er ruimte voor het 
opbouwen van vriendschappen met 
muziek op de voorgrond. Ook or-
ganiseren wij jeugdavonden waar-
bij dit vriendschappelijk aspect nog 
eens extra benadrukt wordt. Kortom 
dit is je kans om kennis te maken 

met muziek en enthousiast te wor-
den om te gaan spelen in een jeugd 
drumfanfare! Neem al je vrienden 
mee! Stoer! Maar voor de enthousi-
aste gevorderde muzikale volwasse-
nen onder u, niet getreurd, want ook 
voor ú hebben wij een groots aan-
bod vol muzikaal vermaak. Heeft u in 
een ver grijs verleden ooit eens klari-
net, trombone, sax, hobo, dwarsfluit, 
fagot, slagwerk, bas, trompet, hoorn, 
tuba of een ander leuk harmonieor-
kestinstrument gespeeld, of speelt u 
nog en zou u het nog steeds leuk 
vinden om in een heus harmonie-
orkest te spelen? Kom gerust eens 
langs op de dinsdagavonden voor 
een proefrepetitie! Repetitie vanaf 
19.30u-22.15u en maak kennis met 
de enthousiaste leden en dirigent in 
de uiterst sociale borrel die daarop 
volgt! Je hebt er zo 40 vrienden bij! 
Voor de enthousiastelingen mail mij 
via marjoleinporton@planet.nl
Om die grote stap wat makkelijker 
te maken kun je misschien eerst 
even wennen en bijleren in ons op-
leidingorkest. Ben jij een echte car-
navalsvierder… dan kun je ook al-

tijd meefeesten met ons dweilor-
kest. Of ben je meer van de kerst-
liedjes, dat kan ook, in ons kersten-
semble. Verder is het natuurlijk ook 
mogelijk om bij de majorettes de 
kunsten van het ‘stokdraaien’ te 
gaan leren of lekker te gaan trom-
melen, maar helaas voor die afdelin-
gen geld onze prachtige aanbieding 
niet! Dat moet u weten. Voor de be-
stuurderfanaten zijn er ook verschil-
lende commissies waar je aan deel 
kan nemen om nog meer activitei-
ten of andere dingen te regelen voor 
de club. Alles kan maar niks moet 
natuurlijk! Don’t worry!
Kortom, zin in gratis trompetles? 
Pak die muzikale kans, ontdek je ta-
lenten, neem al je vrienden mee en 
kom spelen in de Jeugd DrumFanfa-
re! See U in september! VOL = VOL. 
De folder ligt binnenkort op de mat. 
Aanmelden en informatie via kna.
secretariaat@planet.nl 
C1000actie: Als u toch niet weet 
wat u met die grijze plastic muntjes 
moet, gooi ze gerust in de KnaGleuf! 
Alvast bedankt 
Check de site!  www.kna-uithoorn.

“Uithoorn mooi wel” 
thema politiek café PvdA
Uithoorn - De Partij van de Arbeid 
houdt haar tradities in ere, en orga-
niseert weer een politiek café. Op 
woensdag 10 juni, vanaf 20.00 uur 
in het Spoorhuis. 
“Uithoorn mooi wel” is in deze raad-
speriode het thema van het coali-
tieprogramma. Wat vindt u daar ei-
genlijk van?  Is Uithoorn inderdaad 
mooier en beter aan het worden, of 
mankeert het daar wat u betreft nog 
aan. Hebt u goede ideeën of sug-
gesties voor de komende vier jaar, 
of wilt u misschien wel zelf de poli-
tiek in om uw steentje bij te dragen? 
Volgend jaar zijn er weer gemeen-
teraadsverkiezingen, en politiek ge-
interesseerde en betrokken men-
sen zijn altijd van harte welkom bij 

de Partij van de Arbeid, als campag-
nemedewerker, gemeenteraadslid, 
fractieassistent of gewoon actief lid. 
Maak eens een praatje met de aan-
wezige raadsleden als u daar meer 
over wilt weten. Maar u bent woens-
dagavond natuurlijk in de eerste 
plaats van harte welkom om ge-
woon vrijblijvend komen luisteren 
en meepraten met de Uithoornse 
raadsleden onder het genot van een 
drankje, uw inbreng wordt zeer ge-
waardeerd. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Jan Mollema (fractievoorzitter) tel. 
06- 54646483  e-mail: jan.molle-
ma@wanadoo.nl of Willem Duifhuis 
(bestuurslid) tel. 0297 563677 e-mail 
willem.duifhuis@planet.nl
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

“’n Prachtig stemgeluid met een zeggingskracht die tot achter op het balkon 
reikt...”, “Van haar kruin tot aan het topje van haar grote teen is ze muziek...”,  
“Ze heeft een stem als een luxueus gestoffeerde bruidssuite... voorzien van 
spannende hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” “Een podi-
umdier met een volle, warme en sensuele stem”. 
Dit en veel meer prachtigs is door jazz-recensenten die er voor doorgeleerd 
hebben allemaal geschreven over de Hoefse Colette Wickenhagen. Die kan 
dus geweldig mooi zingen en alleen daarom al moet u op zaterdag 13 juni 
toch maar even naar Chazz komen – de vierde Charity Jazz ten bate van de 
scholenprojecten in Guatemala, Kenia, Tanzania en Nepal van de Stichting 
OntwikkkelingsSamenwerking De Ronde Venen. In De Hoef, in de magni-
fieke tuin van boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, van ’s middags drie tot 
’s avonds elf uur. 
Colette staat al ’s middags tussen half vier en half vijf op het drukbezette 
programma. Ze is dan het middelpunt van The Colette Wickenhagen Show. 
’t Is maar goed dat ze als gelauwerd jazz- en bluesvocaliste een podiumer-
varing heeft van meer dan een kwart eeuw, want Colette Wickenhage moet 
met haar stem partij geven aan een wel héél geroutineerd gezelschap: Dim 
Kesber (clarinet en sopraan sax), Paul Poulissen (trompet), Jean Louis van 
Dam (piano), Olaf Hoeks (tenor sax), Henny Vonk (bas) en Lex Lammen 
(drums). Dat wordt dus genieten. 
Ongetwijfeld een feest der herkenning is vroeg in de avond het optreden 
van Carole Hoedemaker, Natalie Wilcox en Ilse Knook. Gedrieën vormen zij 
het zingende hart van Ginger - een gezelschap dat verder bestaat uit zes 
instrumentalisten. Dat wordt gedempt meezingen, want Ginger gaat over 
The Andrew Sisters, Nat King Cole, Rosemary Clooney, Ray Charles, Louis 
Jordan en Ella Fitzgerald – swingende muziek uit de 40’er en 50’er jaren. 
Let the good times roll !
www.chazz.nl voor toegangsprijzen, voorverkoopadressen, het goede doel, 
de muzikanten en heel veel meer.

Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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.

Chazz 2009: let the 
good times roll ! 

INFORMATIEF

COLOFON

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. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

121e 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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: 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 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
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 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

    
 Is uw huisdier 

zoek?

Vermist
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, gecastreerde kater, zwart met witte
 sokjes, bef en buik, rechts onder kin wit streepje, is 4 jaar en
 heet “Billy”.
- Hugo de Grootlaan in Uithoorn, witte poes met wat zwart op
 de kop. Ze heeft blauwe ogen en heet “Leila”.

Gevonden
-  Plevierenweg in Vinkeveen, lapjespoes, bruin, wit, zwart met
 3 kittens van ongeveer 2 dagen oud. 
- Amsterdamseweg in Uithoorn, cyperse kater.
- Weegbree in Uithoorn, een cavia.
- Azuurmees in Uithoorn, siamees kleurige langharige kat.
- Molenland in Mijdrecht, zwart-witte kater met wit snuitje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd.
 Niet geschikt bij kleine kinderen
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.
- Een schildpadpoes. Liefst niet bij kinderen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden:  06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 

“Xing maakt muziek”
Uithoorn - Het Uithoornse kinder-
koor Xing gaat weer optreden, dit-
maal met een programma met de 
toepasselijke titel “Xing maakt mu-
ziek”. En dat is nou precies wat het 
kinderkoor al bijna vijf jaar doet! 
Maar dit keer heeft ook de inhoud 
van de liedteksten te maken met 
muziek maken. Zo worden er lied-
jes gezongen van Dirk Scheele over 
een straatmuzikant, over de drum-
mer van een band, over jammen, en 
zijn er ook bekende liedjes bij van 
Kinderen voor kinderen zoals “Wak-
ker met een wijsje” en “Podium-
beest”. Ook wordt er een liedje ge-
zongen (en uitgebeeld) over een ko-
ningin die dol is op zingen, maar het 
eigenlijk niet zo goed kan..... 

Als special guest zal gitarist Jan van 
Bijnen aanwezig zijn. Hij zal een in-
termezzo verzorgen waarbij hij de 
kinderen o.a. laat kennis maken met 
een bijzonder soort gitaar: de pe-
dal steel guitar. Kinderkoor Xing be-
staat uit 22 enthousiaste kinderen 
van de Kajuit en de Springschans.  
Het kinderkoor staat onder leiding 
van Ireen van Bijnen en dit is al-
weer het tiende project sinds de op-
richting in 2004. Op zondag 7 juni 
kan iedereen die dat leuk vindt ko-
men luisteren naar kinderkoor Xing 
in jongerencentrum The Mix aan de 
J.A. van Seumerenlaan (t/o de Tha-
merkerk). Aanvang 16.00 uur. De 
toegang is vrij en iedereen, jong of 
oud, is van harte welkom!

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

   Goed geschoten...

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

Gedurende het mooie weer van afgelopen week hebben vrienden van ons 
en wij een uurtje een kano gehuurd in het Amsterdamse bos. Tijdens ons 
watertochtje hadden wij een close en counter met een grote ringslang die 
daar voorkomen. In het algemeen genieten slangen een slechte reputatie en 
men vindt ze griezelig. Ik ben ook geen fan van slangen en reptielen maar 
weet hoe nuttig ze zijn en laat ze ook met rust. Slangen hebben een hele 
nuttige plek in de voedselketen en deze ringslang zagen wij overdag in het 
water zwemmen tot grote hilariteit van de kinderen die bij ons waren. Het 
leuke was dat de kinderen de slang vanuit de kano konden bekijken en toen 
ze eigenlijk zagen hoe mooi zij was en hoe gracieus zij bewoog zij minder 
bang werden. In Afrika heb ik slangen gezien maar dit was de eerste keer in 
Nederland en hopelijk gaan wij er meer tegenkomen. 

Ronald Patijn, Uithoorn

 Ringslang in bos
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Examen op het Alkwin Kollege

WOLF bepaalt het 
eindresultaat voor 
de leerlingen
Regio - Surveillanten, WOLF, aan-
getekende stukken en 2de correctie. 
Op de scholen voor Voortgezet On-
derwijs zijn dit veel gehoorde kreten 
in de afgelopen examenweken.
Dat leerlingen uittreksels maken, 
proefexamens doen en weken van te 
voren beginnen met leren daar kan 
men zich nog een beeld bij vormen. 
Maar wat betekent het eindexamen 
voor een school? Hoe bereidt een 
school zich voor en wat gebeurt er 
met het werk van de leerling? Hoe 
komt het eindcijfer tot stand? Om 
u een indruk te geven vandaag een 
kijkje in de keuken van het examen 
op het Alkwin. 

IB-Groep
In Nederland is het de Informatie 
Beheer Groep (IB-groep) in Gronin-
gen, onderdeel van het ministerie 
van Onderwijs, die zich bezighoudt 
met de contacten met de scholen. 
Zij stellen het examenrooster vast 
en publiceren dit aan de scholen. 
Zo heeft elke leerling in Nederland 
op hetzelfde tijdstip examen in het-
zelfde vak. De IB-groep staat in ver-
binding met het leerlingadministra-
tiesysteem van elke school, zo we-
ten zij precies welke leerlingen exa-
men moeten doen in welke vakken. 
Het is de IB-groep die de examen-
opgaven via een koerier naar elke 
school verstuurd. Deze waardezen-
ding wordt ongeveer twee weken 

voor het examen op een afgespro-
ken tijdstip bij de school bezorgd. 
Na controle van de aantallen en de 
legitimatiebewijzen van de school 
verdwijnen de examens achter slot 
en grendel. 
Dan komt het logistieke verhaal 
om de hoek kijken: een surveillan-
tenrooster maken,   beschermen-
de vloerdelen leggen in de gymza-
len, tafels en stoelen plaatsen, ant-
woordbladen stickeren op naam en 
examennummer van elke leerling en 
voldoende  kladpapier op elke tafel. 

Eerste examendag en 2de correctie
De eerste examendag breekt aan. 
Spannend vooral voor de leerling 
maar ook voor de school. Eén kwar-
tier voor aanvang van de zitting 
wordt het examen voor het vak dat 
op die dag staat ingeroosterd uit de 
kluis gehaald. In het bijzijn van een 
examenleerling en de surveillanten 
wordt de verzegelde envelop met de 
opgaven geopend. De meeste exa-
mens duren ongeveer 3 uur, de dys-
lectische leerlingen mogen een half 
uur langer werken. Is de tijd om dan 
wordt het werk opgehaald en gesor-
teerd op docent. De correctievoor-
schriften worden gedownload van 
internet bij de Cito. Deze worden 
door de Cito pas vrijgegeven na de 
eindtijd van de zitting. Ook voor de 
docent is dit een spannende tijd. De 
correctievoorschriften moeten strikt 

in acht genomen worden en dat 
kan bij open vragen wel eens lastig 
zijn. Bovendien staat de docent on-
der tijdsdruk. De IB-groep heeft een 
tijdpad uitgezet wanneer het werk 
bij de 2de corrector moet zijn. Het 
werk wordt aangetekend verstuurd 
naar de school die de 2de correctie 
verzorgt. Ook hier heeft de IB-groep 
bepaald welke scholen voor elkaar 
de 2de correctie verzorgen. Meest-
al vindt er overleg plaats tussen de 
1ste en 2de corrector en worden 
de scores vastgesteld. Na dit over-
leg wordt het werk weer aangete-
kend retour gestuurd naar de eigen 
school. U ziet met welke zorgvuldig-
heid het werk van de leerling be-
handeld wordt. 

WOLF en uitslag
Voor de leerling is het belangrijk-
ste: welke cijfer heb ik gehaald! Dat 
kan pas bepaald worden als de nor-
mering is vastgesteld. Dit moet op 
een eerlijke manier gebeuren want 
soms blijkt een examen te makkelijk 
en dan weer te moeilijk was. Voor de 
cijferbepaling is WOLF een belang-
rijk item. Het WOLF systeem gaat als 
volgt: elke school is verplicht van elk 
vak de scores per vraag van de eer-
ste 5 leerlingen door te geven via in-
ternet aan de Cito. Aan de hand van 
deze scores (een verzameling van 
alle scholen in Nederland) wordt de 
normering vastgesteld. Deze nor-

mering komt op elke school via in-
ternet binnen op donderdag 18 ju-
ni om 8.00 uur ’s morgens. Dan be-
gint het doorrekenen. De normering 
gaat over de scores van elke leer-
ling en zo komt een cijfer tot stand.
Tezamen met het cijfer van het 
schoolexamen, dat de leerling in 
de voorliggende jaren op de school 
heeft opgebouwd, ontstaat zo een 
eindcijfer. Deze einduitslag wordt 
op 18 juni ’s middags tussen half 3 
en half 4 aan elke leerling doorge-
beld. De vlag kan in top en de tas 
daaronder! Voor de geslaagde leer-
ling breekt dan een tijd aan van 
feestjes met als slot de diploma uit-
reiking. 

Herexamen
Leerlingen die niet geslaagd zijn of 
een hoger cijfer willen halen voor 
een vak om zo een grotere kans op 
inloten te hebben bij een vervolgop-
leiding gaan door naar het 2de tijd-
vak. 
Op 23 en 24 juni mag er in de regel 
voor 1 vak herkanst worden. 
Voor de school begint dan het he-
le circus van correctie, aangetekend 
versturen en WOLF opnieuw maar 
dan in zeer afgeslankte vorm. 
De uitslag van het herexamen is 
dan op woensdag 1 juli waarna ’s 
avonds de diploma uitreiking is voor 
het Havo en op donderdag 2 juli 
voor het Vwo. 

Diploma uitreiking 
Op beide avonden worden de ge-
slaagden met een staande ovatie 
de aula binnengeloosd. Waarna de 
schoolleiding, afdelingsleiders en 
mentoren vol trots met persoonlij-
ke woorden en onder het genot van 
een hapje en een drankje samen 
met de leerlingen hun schoolperio-
de op het Alkwin afsluiten. 

Na deze hectische tijd van examens 
en rapportvergaderingen, want ook 
de andere jaarlagen verdienen zorg 
en aandacht, gaat de school dicht. 
Leerlingen en medewerkers gaan 
genieten van een welverdiende zo-
mervakantie!

Atelier54 exposeert in 
Bibliothek
Mijdrecht - In de bibliotheek in 
Mijdrecht hangen schilderijen van 
Annie en Henk Overbeeke samen 
Atelier54. Je kunt  gewoon naar bin-
nenlopen en de schilderijen bekij-
ken. Je hoeft geen klant te zijn of te 
worden, mag wel natuurlijk. 
De schilderijen zijn met flair en veel 
kleur geschilderd. Het onderwerp 

is sterrenbeelden en horizonnetjes. 
Het is leuk om te ontdekken op wel-
ke manieren je naar de verte kunt 
kijken. Zowel overdag of ’s nachts. 
Heerlijk inspirerend zo’n kleuren-
douche naast de boeken.

De schilderijen zijn te zien tijdens de 
openingsuren van 3 juni tot 27 juni.

13 juni a.s. in de Willisstee
Grootste house 
evenement ooit 
in De Ronde Venen
Wilnis - Over de uitgaansmoge-
lijkheden in De Ronde Venen is de 
afgelopen jaren veel te doen ge-
weest. Na sluiting van Williams en 
het stoppen van de feesten in De 
Boei bleef er weinig over voor jon-
geren. Er is grote behoefte aan een 
uitgaansmogelijkheid voor een wat 
grotere groep bezoekers. Die lijkt er 
dan nu te komen. Enkele ambitieu-
ze jongeren uit Mijdrecht hebben 
het heft in eigen hand genomen. De 
groep jongeren die ook verantwoor-
delijk zijn voor de Niks is Tof- en Lit-
tle Industri feesten organiseren sa-
men op 13 juni een groot feest voor 
de jeugd van 16 jaar en ouder in De 
Willisstee, genaamd ‘Little Industri 
VS Niks is Tof’. Met ruimte voor 700 
bezoekers zal dit het grootste house 
evenement ooit zijn in de Ronde Ve-
nen en is dit de perfecte locatie voor 
een leuke avond stappen in de re-
gio.
Tijdens de avond is aan alles ge-
dacht. De grote zaal zal omgebouwd 
worden tot grote discotheek. Er zijn 
vier top DJ’s uitgenodigd om te ko-
men draaien; Marc Benjamin, Billy 
the Klit en Jamie Westland verzor-
gen de muziek op deze avond. De-

ze DJ’s staan wekelijks in de groot-
ste clubs in Nederland en daarbui-
ten, maar komen op deze datum 
naar Wilnis toe. Ook JorritB, bekend 
van de Niks is Tof-feesten, zal in de 
Willistee draaien. In de barzaal zorgt 
croissanterie ‘De Lindehof’ voor ver-
snaperingen om de honger tijdens 
het uitgaan te stillen.  Uiteraard zal 
de beroemde kipsaus op deze avond 
niet ontbreken. Daarnaast biedt De 
Willisstee  elke bezoeker een gra-
tis consumptiemunt aan bij binnen-
komst en kledingwinkel El Fuego 
biedt iedereen die een kaartje in de 
voorverkoop koopt 10% korting op 
het gehele assortiment in de week 
na het feest.
De kaarten voor dit evenement zijn 
te koop voor 10,- bij:
- Croissanterie De Lindehof 
(Mijdrecht)
- El Fuego (Mijdrecht)
- Tankstation Total (Mijdrecht)
- De Willisstee (Wilnis). 
Tevens zullen er aan de deur kaar-
ten verkrijgbaar zijn voor 12,-. Meer 
informatie over dit evenement is te 
vinden op de websites van de or-
ganisatoren: www.littleindustri.nl en 
www.niksistof.nl.

Hockey Vereniging 
Mijdrecht trekt 
succesvolle trainers aan
Mijdrecht - Nouschka Capel en Jo-
han Peper vormen met ingang van 
het nieuwe seizoen het begelei-
dingsteam van Heren 1, dat daar-
mee als team zal worden ingeschre-
ven in de competitie. De aanstel-
ling van Nouschka en Johan zal een 
enorme impuls geven aan het he-
renhockey bij HVM. 

Daarom heten we iedereen welkom 
die (weer) bij HVM wil komen hoc-
keyen: ofwel om te proberen een 
plek te veroveren in het nieuwe He-
ren 1, ofwel om in het tweede elftal 
te gaan ballen. 

De achtergrond van Nouschka: zij 
heeft zelf jarenlang op topniveau 
(overgangsklasse) gehockeyd en 
heeft zich daarna met veel verve 
en succes op het trainer/coach vak 
gestort. Ze heeft als gediplomeerd 
trainer/coach (Trainer B!) meerde-
re teams kampioen gemaakt en la-
ten promoveren, waaronder bijvoor-
beeld Mijdrecht Heren 1 (naar der-
de klasse), VVV Heren naar de over-
gangsklasse en met Schaerwij-
de Dames 1 in de vierde klasse. Ze 
heeft als ‘ras-Mijdrechtse’ uiteraard 
ook een aantal jaren bij HVM rond-
gelopen als trainer en coach. 

Achtergrond Johan: Johan heeft bij 
HVM heren 1 al een paar mooie ja-
ren als trainer/coach achter de rug. 
Na enkele omzwervingen in de buurt 
(waaronder bij de Maarssense Hoc-
key Vereniging), is Johan de afgelo-
pen jaren succesvol trainer / coach 
geweest van Heren 3 bij Qui Vive 
en heeft als assistent van Nousch-
ka meegelopen met trainingen etc. 
Verder gaf hij ondermeer training 
aan MA2. De afgelopen jaren heeft 
Johan zich daarmee ontwikkeld tot 
een vaardig trainer-coach. 

De voorbereiding van Heren 1 (dus 
ook de selectieperiode van Heren 1 

en 2) begint op 4 augustus. Nieuwe 
leden zijn nog steeds welkom! Meer 
informatie bij Peter Tijssen (vice-
voorzitter@hvmijdrecht.nl) of Mick 
Fernhout (voorzitter@hvmijdrecht.
nl).

Handbal op 
zoek naar 
jongens!
Uithoorn – De handbalafdeling van 
de Legmeervogels is op zoek naar 
jongens. Na een succesvol seizoen 
met de Gemengd D jeugd ,zijn we 
op zoek naar een aantal jongens die 
het ook leuk vinden om te hand-
ballen. Onze jongens willen graag 
het nieuwe seizoen met een voltal-
lig jongens team startten. We zijn op 
zoek naar jongens in de leeftijd van 
10 t/m 12 jaar. 
Mocht je informatie willen, stuur 
dan een mailtje naar carlavanlaar@
versatel.nl of kijk op onze website 
www.legmeervogels.nl.

32e Recreatieve 
dorpentocht voor het gezin
Regio - Op zondag 7 juni 2009 or-
ganiseert het bestuur van de Stich-
ting Dorpentocht alweer de 32e edi-
tie van de inmiddels in heel Neder-
land bekende Dorpentocht; dé re-
creatieve fietstocht voor het gehele 
gezin en de sportieve fietser.
U kunt dit jaar weer kiezen uit twee 
afstanden; 35 en 55 kilometer en u 
hoeft die keuze pas te maken bij de 
splitsing van de tocht. Dus afhanke-
lijk van bijvoorbeeld de weersom-
standigheden van de dag kiest u op 
het allerlaatste moment voor de tra-
ditionele afstand van 55 km of de 
kortere afstand. Het is aan u. Let u 
wel even op waar u dan start, want 
u kunt helaas niet vanuit elke start-
plaats kiezen voor de kortere af-
stand (zie hieronder). Dit jaar zijn 
er niet minder dan acht startplaat-
sen. Amstelveen en Hoofddorp heb-

ben de beste mogelijkheden om te 
parkeren voor het geval u er voor 
kiest om met de auto naar de start 
te komen. Daarnaast is er ook een 
aantal controleplaatsen. Bij meer-
dere start- en/of controleposten is 
het mogelijk om iets te eten en/of 
te drinken of om van een sanitaire 
voorziening gebruik te maken. In de 
routebeschrijving zijn deze plaatsen 
aangeduid. Maar u kunt natuurlijk 
ook gewoon op een bankje of in het 
gras langs de route uw eigen lunch 
gebruiken. De Dorpentocht staat al 
lang bekend om de goede organi-
satie en brengt u langs de meest 
schitterende plekken van de omge-
ving van Amstelveen. En ieder jaar 
een nieuwe route. Laat u dit jaar bij-
voorbeeld eens verrassen door het 
‘nieuwe’ Aalsmeer, de polder van 
de Haarlemmermeer, het groen en 

blauw van Hoofddorp, de West-
einderplassen, het pittoreske Ku-
delstaart en De Kwakel. De kortere 
35 kilometer tocht doet wat schoon-
heid en bijzonderheid betreft niet 
onder voor de ‘echte’ Dorpentocht 
en is speciaal bedoeld voor men-
sen die graag de Dorpentocht wil-
len fietsen, maar voor wie de lan-
gere afstand toch net even te veel 
is. Op elke controle- en startplaats 
ontvangt u een stempel met een let-
ter op een deelnemerskaart. De let-
ters vormen samen het codewoord 
van de dag en dit woord heeft zo-
als altijd te maken met het Goe-
de Doel. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar STICHTING KLEINE BEER. De-
ze stichting helpt kinderen die moe-
ten vechten om groot te worden. De 
filosofie van de stichting Kleine Beer 
is het wegnemen van angst en een-
zaamheid, het stimuleren van be-
trokkenheid, het geven van warmte 
en geborgenheid en het geven van 
genegenheid en respect. Dit is ge-
noeg reden om het nuttige met het 
aangename te verenigen. En als u 
dat wilt, dan kunt u tijdens uw fiets-

tocht bij één van de start- of contro-
leplaatsen persoonlijk kennis ma-
ken met vertegenwoordigers en of 
ambassadeurs van Stichting Kleine 
Beer en hen uw vragen stellen.
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde her-
innering is uw bewijs van deelname. 
Er zijn fietsers die inmiddels 31 ver-
schillende exemplaren hebben ver-
zameld. De kosten van deelname 
zijn 4,00 (op de dag van de tocht), 
maar u betaalt slechts 3,00 als u 
eerder bij één van de bekende voor-
verkoopadressen een deelnemers-
kaart aanschaft:
STARTPLAATSEN:
- Aalsmeer (35 + 55 km): Vlinderweg 
ter hoogte van huisnummer 2
08
- Aalsmeerderbrug (35 + 55 km): Ca-
fe ‘De Walrus’, Aalsmeerderdijk 452
 - Amstelveen (35 + 55 km): Club-
huis WTC ‘De Amstel’, Startbaan bij 
nummer 3
- De Kwakel (35 + 55 km): Basis-
school De Zon, Anjerlaan 1
- Hoofddorp (alleen 55 km): Recrea-

tieplas Toolenburg ingang t.o. IJweg 
1241
- Leimuiderbrug (alleen 55 km): 
Grand Café ‘De Parel’, Leimuider-
dijk 362
- Nieuw Vennep (alleen 55 km): Vi-
taria Family, hoek Schoolstraat/Ven-
neperweg
- Uithoorn (35 + 55 km): Clubhuis 
Wieler Trainings Club UWTC, Euro-
parei 3
 VOORVERKOOP
- Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45, Aalsmeer
- Amstelveen: Kantoorboekhandel 
De Twister, Westwijkplein 76, Am-
stelveen
- Hoofddorp: Bruna Hoofddorp, Pol-
derplein 6/7, Hoofddorp
- Mijdrecht: Boekhandel Mondria 
BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
- Uithoorn: Van Hilten’s Kantoor-
installaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn
PRIJZEN:
Bij voorinschrijving zijn de kosten 
van deelname 3,00 per persoon. Op 
de dag van de tocht kost een in-
schrijving 4,00 per persoon.

STARTTIJD:
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur.De stempelposten slui-
ten uiterlijk 18.00 uur.
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Feestavond op basisschool
De Trekvogel
De Ronde Venen - Op vrijdag 15 
mei was het eindelijk zover. Het 
jaarlijkse schoolfeest op OBS De 
Trekvogel kon eindelijk beginnen. 
Dit jaar had de organisatie geko-
zen voor een feest in Western-stijl. 
Al gauw waren de kinderen (meest-
al prachtig verkleed) aan een van 
de vele spelonderdelen begonnen.  
De limonadefiets en het stokvan-
gen werden vaak door de kinderen 
gekozen. Bij het schminken was het 
ook heel druk. Ze kwamen het lo-
kaal uit als een prachtige vlinder of 
een stoere cowboy/indiaan. 

De kinderen (met hun ouders) lieten 
zich ook massaal zien toen het ‘rad 
van fortuin’ draaide: maar liefst 5 
keer! Ook was het druk bij de plaat-
jes- en cijferbingo. De organisatie 
was ook blij dat ze die avond de li-
ne-dance groep “De Ronde Venen” 
in hun midden hadden. Zij gaven 
een leuke demonstratie en ouders 
en kinderen konden zelf ook mee-
dansen. Op zo’n Westernfeest ho-
ren natuurlijk hamburgers en cola! 
Gelukkig was er dan ook voldoende 
te eten en te drinken. Heel fijn dat 
er zoveel ouders hebben meegehol-
pen. Veel ouders hebben bovendien 
voor prijsjes gezorgd (dank daar-
voor!) Verder heeft school veel te 
danken aan de sponsors: Race Pla-
net, Van Kreuningen woninginrich-
ting, Rendez Vous, A-parts, Groen-
teman Versteeg, Hema, Mondria, 
De Huifkar, Vishandel Jan Muijs, 
L’óreal, Johnson Wax, Blik op Hout, 
Marsman, Pizzeria Kapadokya, Fal-
ke sokken, Smith & Dorlas, Karwei, 
VCK Schiphol. Kortom: het was een 
avond in (Western-) stijl! 

Politie zoekt getuigen van 
mishandeling
Mijdrecht - Een jongeman deed 
op dinsdag 26 mei aangifte van een 
mishandeling die in de nacht van 
zaterdag op zondag plaatsvond.
In die nacht fietste een 20-jari-
ge jongeman uit Mijdrecht over de 
Prinses Marijkelaan. Daar zag hij ter 
hoogte van een steeg een groepje 
van 4 of 5 jongens staan. Toen hij de 
groep passeerde, werd er plotseling 
tegen de zijkant van zijn fiets ge-
schopt. Hij raakte uit balans, viel en 
kwam daarbij op zijn gezicht terecht. 
Hij voelde direct pijn aan zijn schou-
der en knie. Toen hij opstond zag hij 
een jongen de steeg in rennen. Om-
dat het slachtoffer bang was dat de 

jongens achter hem aan zouden ko-
men, heeft hij zijn fiets opgepakt, is 
eerst een stuk gaan lopen en is ver-
volgens op zijn fiets gestapt.
Het slachtoffer is naar huis ge-
fietst, maakte zijn gezicht schoon 
en ging naar bed. De volgende dag 
bleek dat hij meerdere verwondin-
gen in zijn gezicht en verwondin-
gen aan zijn knie, arm en schouder 
had opgelopen. Bij behandeling bij 
een huisartsenpost bleek dat het te 
laat was een wond boven zijn wenk-
brauw te hechten.
 
Signalement verdachten:
Vier à vijf jongens van 17/18 jaar, 

licht getinte huidskleur, twee had-
den een rode pet op, de ande-
ren hadden een capuchon. De ver-
dachte die vermoedelijk tegen de 
fiets heeft geschopt droeg een kor-
te zwarte jas, een blauwe trainings-
broek met aan de zijkant twee witte 
strepen en hij had wit schoeisel.

Aan getuigen van de mishandeling 
en aan mensen die menen de ver-
dachten te (her-)kennen, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie van district Rijn & Venen op 
telefoonnummer 0900-8844 of via 
Meld Misdaad Anoniem op tele-
foonnummer 0800-7000.

Gewapende overval bij 
postagentschap Vinkeveen
Vinkeveen - Twee tot nu toe onbe-
kende mannen pleegden op maan-
dagavond 25 mei jl. een gewapen-
de overval op een postagentschap 
annex boekwinkel aan de Plevieren-
laan. De politie zoekt die mannen en 
roept getuigen op om zich te mel-
den. 

Die avond komt bij de meldkamer 
rond 18.25 uur een bericht binnen 
over een gewapende overval bij 
het winkelcentrum aan de Plevie-
renlaan. Meerdere eenheden van 
de politie gaan direct met spoed 
naar de desbetreffende winkel. De 
meldkamer start een Burgernetac-
tie op. De agenten treffen in de win-
kel alleen enkele medewerkers aan. 
Die verklaren door twee gewapen-
de jonge mannen te zijn overvallen. 
Eén van de personeelsleden is bij de 
overval lichtgewond geraakt. Am-
bulancemedewerkers verlenen hem 
eerste hulp. De man hoeft niet naar 
het ziekenhuis.

De toedracht van de overval 
De overvallers komen rond 18.10 
uur de winkel binnen. Ze bedreigen 
het personeel. Daarbij mishandelen 
de overvallers een personeelslid. Ze 

nemen een nog onbekend geldbe-
drag mee. Vervolgens gaan de over-
vallers ervandoor.
Het is niet bekend of de overval-
lers gebruikmaakten van een ver-
voermiddel. Wel zien getuigen kort 
voor de overval een auto rond het 
winkelcentrum rijden. De inzitten-
den daarvan gedragen zich vreemd. 
Mogelijk zijn de overvallers al eerder 
in en rond het winkelcentrum  ge-
weest om de zaak te verkennen.
De signalementen van de overval-
lers 
Verdachte 1:
negroïde man
leeftijd 18 tot 25 jaar
lengte circa 1.80 meter
normaal postuur
droeg een donkerkleurige baseball-
cap
en een donker vest

Verdachte 2:
man
lichtgetinte huidskleur
leeftijd 18 tot 25 jaar
droeg een donkerkleurig petje
en donkere kleding.

Onderzoek 
Agenten stellen aan de hand van 

het signalement een onderzoek in 
de omgeving in. Op de Bonkeste-
kerweg zien zij vijf mannen bij el-
kaar staan. Eén van hen voldoet aan 
het signalement. De agenten con-
troleren het vijftal. Geen van hen 
kan zich legitimeren. Daarop hou-
den de agenten alle vijf aan. Ze 
moeten mee naar het politiebu-
reau. Daar blijkt dat geen van hen 
iets met de overval te maken heeft. 
Het gaat om drie mannen uit Ivoor-
kust (23, 31 en 41 jaar), één uit Zaïre 
(28 jaar) en één uit Soedan (33 jaar). 
Omdat zij mogelijk illegaal in Neder-
land verblijven, stelt de Vreemdelin-
genpolitie hen in vreemdelingenbe-
waring en doet onderzoek.
Het verdere onderzoek in de omge-
ving leidt niet tot aanhouding van 
de verdachten van de overval.

Oproep getuigen
De politie vraagt getuigen van de 
overval en andere mensen die iets 
verdachts hebben gezien op of in de 
omgeving van de Plevierenlaan om 
contact op te nemen met het bureau 
van district Rijn & Venen op tele-
foonnummer 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnum-
mer 0800-7000.

Midzomeravond Tavenu
De Kwakel - Op zaterdag 20 ju-
ni zal De Kwakel in tropische sferen 
gehuld zijn. Muziekvereniging Ta-
venu zal dan, in samenwerking met 
Steelbandshop Holland, tijdens haar 
jaarlijkse midzomeravondfestival het 
eerste Nederlandse Steelbandfesti-
val organiseren.

In Duitsland en Engeland zijn dit 
soort festivals al tijden grote evene-
menten, maar in Nederland is zo’n 
evenement nog niet gehouden. De 
Kwakelse steelband van Tavenu 
heeft dus de primeur.
’s Middags zal om 16.00 uur begon-

nen worden met een play in. Ieder-
een die een pan bespeelt (zo wor-
den de instrumenten genoemd) 
mag meedoen. Zo zal er een steel-
band ontstaan van misschien wel 50 
personen.
Steelbandmuziek komt oorspronke-
lijk uit Trinidad. De ambassade van 
Trinidad en Tobego zal dan ook aan-
wezig zijn met een stand en een ver-
tegenwoordiger van de ambassade 
zal ’s avonds om 19.30 uur het fes-
tival officieel openen. Daarna zul-
len de verschillende steelbands al-
lemaal een half uur hebben om zich 
te presenteren. Omdat iedere band 

van tevoren haar programma be-
kend moest maken is ervoor ge-
zorgd dat er een afwisselend pro-
gramma ontstaat. Tussen de op-
tredens door zullen ook nog enke-
le dansgroepen (o.a. Dansschool 
Nicole uit Mijdrecht) voor tropisch 
vermaak zorgen. De avond zal af-
gesloten worden door de Steelband 
van het Korps Mariniers wat natio-
naal en internationaal één van de 
topsteelbands is.
Het evenement vindt plaats in het 
centrum van De Kwakel, voor het 
dorpshuis Quakel en cafetaria ’t 
Trefpunt. De toegang is gratis.

Amsterdam omarmt 
Toneelgroep Maskerade
Uithoorn - Het Amsterdamse pu-
bliek is laaiend enthousiast over de 
kwaliteit van de Uithoornse Toneel-
groep Maskerade. Dit bleek na af-
loop uit de verschillende reacties 
van ’t Schaep met de 5 Pooten’ in 
Theater De Engelenbak. Maar liefst 
vier dagen konden de theaterlief-
hebbers genieten van een prachtige 
voorstelling en meezingen met de 
bekende liedjes uit de originele se-
rie. De Amsterdammers konden het 
zeer zeker waarderen dat Maskera-
de deze voorstelling ‘thuisbracht’ in 
hartje Amsterdam, gezien de groten 
getale waarin zij aanwezig waren. 
Maar ook van ver buiten de hoofd-

stad kwam men naar Amsterdam 
om (nogmaals) van de voorstelling 
te genieten.
Voor Maskerade was het spannend, 
want zij speelden voor het eerst 
‘buitenshuis’. Maar met vier keer 
een uitverkochte voorstelling kan 
van een groot succes gesproken 
worden. Ook theater De Engelenbak 
vond het zeer geslaagd om Maske-
rade in huis te halen en in hun pro-
grammering op te nemen. Pia van 
den Berg, directrice van De Enge-
lenbak was na afloop zo enthousiast 
dat er een grote kans in zit dat Mas-
kerade in de toekomst wederom in 
Amsterdam zal gaan spelen.

Regisseur Evert de Vries, initiator van 
’t Schaep en drijvende kracht achter 
de speelperiode in Amsterdam, was 
bijzonder in zijn nopjes en heeft al-
weer veel plannen om samen met 
Maskerade een nieuwe productie 
op de planken te gaan brengen.
Uithoorn hoeft niet bang te zijn dat 
Toneelgroep Maskerade haar ver-
ruilt voor het grote culturele Am-
sterdam. Het was een leuk uitstapje, 
dat zeker een vervolg gaat krijgen. 
Maar ze blijven Uithoorn trouw en 
staan op 21, 22 en 23 oktober weer 
met een nieuwe voorstelling op de 
planken. Aldus Toneelgroep Mas-
kerade.

Dancestudio Shanna 
Elleswijk presenteert 
de musical ‘Annie’!
Uithoorn - Vanaf september 2009 
zal een groots musicalproject van 
start gaan in Uithoorn! Een cast van 
50 deelnemers, van jong tot oud, zal 
eind april 2010 de musical “Annie” 
op de planken brengen.

Van september tot april krijgen de 
deelnemers elke week ruim twee 
uur les in zang, dans en drama om 
eind april driemaal op het podium te 
schitteren in Theater de Griffioen in 
Amsterdam.

De regie van dit project is in han-
den van Maria Couprie. Maria is af-
gestudeerd aan de kleinkunstaca-
demie in Utrecht. Op dit moment is 
zij werkzaam als drama/muziekdo-

cente en doet zij de regie voor di-
verse producties. Onlangs bracht zij 
nog haar eigen cd uit en ook is zij 
zelf nog regelmatig te bewonderen 
in het theater.
De choreografie is in handen van 
Shanna Elleswijk. Shanna is ze-
ker geen onbekende in Uithoorn. In 
2007 heeft zij haar opleiding afge-
rond en vorig jaar september startte 
ze haar eigen Dancestudio aan de 
Prinses Margrietlaan in Uithoorn.
De Dancestudio is een groot suc-
ces, maar Shanna had altijd nog een 
droom en dat was een musicalpro-
ductie maken en opvoeren. Nu zij de 
beschikking heeft over twee prach-
tige studio’s is het mogelijk de-
ze droom waar te maken. Uithoorn 

heeft heel veel talent van jong tot 
oud en het is fantastisch als mensen 
de kans krijgen om dit te laten zien. 
Naast vele dansvormen en de the-
aterklassen in de dancestudio kan 
er nu dus ook deelgenomen worden 
aan de productieklassen.
Shanna en Maria werkten in het 
verleden al meer samen en kijken 
erg uit naar dit leuke project.
Deelnemen aan de productie? De 
audities voor “Annie” zullen 22 en 
23 augustus plaatsvinden in de 
dancestudio in Uithoorn. U/je kunt 
inschrijven voor de audities vanaf 9 
jaar.
Meer informatie op de website:
www.dancestudioshannaelleswijk.
nl
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Geslaagde dansuitvoering 
KDO afdeling DWS
De Kwakel  - Afgelopen zondag 
24 mei was het weer zover. Het was 
mooi weer en de grote sporthal van 
KDO werd omgetoverd tot een waar 
danstheater. Alle dansgroepen van 
KDO-afdeling DWS hadden een 
heel jaar hard gewerkt aan twee ge-
weldige dansen. Onder leiding van 
Erma van Maris, Ewa Petiet en Es-
ther Köhler waren mooie dansen in-
gestudeerd.
Het spits werd afgebeten door een 
tweeluik van de twee oudste groe-
pen van Erma van Maris. Deze mei-
den, die op het voortgezet onder-
wijs zitten, lieten een strakke dans 
zien op “Pokerface” van Lady Ga-
ga. Daarna waren de kleinste mei-
den aan de beurt met de “Wereld-
mix” van K3. Er werd gedanst op 
alle windstreken dankzij Ewa Pe-
tiet. Nummer drie op het program-

ma waren de jongsten van Erma van 
Maris. Zij zitten in de bovenbouw 
van de basisschool en straalden er 
op los op “Shine on” van R.I.O. Er 
werd meteen doorgeknald door de 
oudste groep van Ewa Petiet, zij zit-
ten in de middenbouw van de basis-
school en gingen helemaal uit hun 
dak op “She’s a lady” van Jeroen 
van der Boom. De eerste helft werd 
afgesloten door KDO’s oudste jazz-
dancegroep, de volwassenen, onder 
leiding van Esther Köhler. Op “Time 
for some action” van N.E.R.D dans-
ten ze de sterren van de hemel. 
Er was geen pauze ingelast waar-
door er lekker doorgedanst kon 
worden. Alle groepen lieten nog 
een dans zien welke met veel ap-
plaus werd ontvangen door het pu-
bliek dat, ondanks het mooie weer, 
in groten getale was toegestroomd. 

Na een uur zat de voorstelling er al-
weer op, en werd de geslaagde dag 
met een slotdans afgesloten waar-
bij alle groepen nog eens de revue 
passeerden.

Niet alleen het publiek heeft geno-
ten van deze middag, ook alle deel-
nemers genoten zichtbaar. Daarom 
Erma, Ewa en Esther, bedankt!
Mocht je zin hebben gekregen om 
ook eens te komen dansen, kom 
dan gerust een keertje meedoen. 
Op de website van kdo (www.kdo.
nl) kun je het rooster vinden. Zeker 
in de oudste groep van Ewa (basis-
school groep 4 en 5) is nog ruimte 
voor danseresjes. Dit seizoen stopt 
alweer op vrijdag 12 juni, maar van-
af maandag 17 augustus gaat het 
nieuwe seizoen weer van start. Kom 
dan gerust een keertje langs.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag jl. waren er 
weer judoexamens bij Judoschool 
Blaauw. Er hadden zich dit keer 26 
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, Ronald Oussoren, 
Ruud Koolmoes, Thomas van Em-
den en Edwin Blaauw, was van me-
ning dat het judo op een goed peil 
lag. Na ongeveer twee uur konden 
de volgende uitslagen bekend ge-
maakt worden.

Gele slip, 6e Kyu
Demy Puype, Iris Koeleman, Mat-
thew Strube, Patrick Cremers

Gele band, 5e Kyu
Joy van Oostveen, Leon Braacx, Mi-
lou van Oostveen, Pawan Ratra, 
Remco Kuiper, Romano Vermeulen, 
Verena Ratterman, Yordi Paul

Oranje slip, 5e Kyu
Bo de Jong, Jordy Twaalfhoven, 
Karlijn Tas, Wouter Zoethout, Yoni 
Joore, 
Nanda Heinen

Oranje band, 4e Kyu
Bente Tas, Jasper Paul, Marijn Hou-
dijk, Priscilla de Blieck, Sam Houdijk, 
Tom Westra, Wouter Habing

Groene band, 3e Kyu
Malee Luijken

De volgende examens zullen wor-
den gehouden op zaterdag 6 juni in 
de dojo van Judoschool Blaauw

Ans Breggeman en Anne 
Tolsma nu de top van BVU
Uithoorn - Ans Breggeman en An-
ne Tolsma is het in de laatste zitting 
van de derde ronde parencompeti-
tie gelukt om de voorsprong in de 
A- lijn vast te houden.
Door hun vierde plaats met 54,17% 
bleven ze op de laatste avond dicht 
genoeg bij de score van concurren-
ten Nico van der Meer & Hans Wa-
genvoort. Deze, gebrand op de eind 
overwinning, reikten nog tot een 
tweede plaats met 61,11%, maar 
dat was net zo’n 3% tekort voor de 
eindzege. Met een gemiddelde van 
55,63% tegenover 55,07% trokken 
de dames dus aan het langste eind. 
Hun tactiek... gewoon Acol spelen 
zonder te veel franje!
Derde in de eindstand werden Leo 
Leenen & Henk van der Schinkel 
met 53,16% en vierde Ben ten Brink 
& Gijs de Ruiter met 52,73%, waar-
bij dit paar echter wel beslag leg-
de op de eerste plaats van de zeven 
en dertig in de Slemcompetitie, met 
een seizoen totaalscore van 8780.
Dat twee maal zeven Sans Atout bie-
den en maken hier aan mee hielp is 

wel duidelijk. In de Slemcompetitie 
wordt kennelijk het kaf van het ko-
ren gescheiden, want de eerste ze-
ven plaatsen waren voor paren uit 
de A- lijn. Op acht en negen eindig-
den de eerste paren uit de B- lijn, To 
van der Meer & Tineke van der Sluys 
en Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman.

B- lijn
Hier gingen Greet & Henk Stolwijk 
met de eerste plaats aan de haal 
met een gemiddelde score over zes 
zittingen van 54,27%. Spannend was 
het hier ook met een nipt verschil 
tussen de nummers twee en drie 
van vierhonderdste! Anke Reems 
behaalde hier, met behulp van inval-
ler Benjamin Klooster 52,54% en To 
en Tineke kwamen op 52,50% uit.
Vierde werden de stabiel spelende 
Marijke & Ger van Praag met ge-
middeld 52,21%.

C- lijn
Riki Spook & Theo van Vliet lieten 
nog even zien wie hier echt de bes-

te is. Met een eerste plaats op de 
laatste avond van maar liefst 65,63% 
en ook eerste in de competitie met 
een gemiddelde van 57,44%. Om 
Gerda & Joop van Duren voor te 
blijven moest geeneens alles uit 
de kast omdat de laatsten nou net 
hun slechtste avond hadden met 
46,88%. Terecht derde werden Tini 
& Johan Lotgerink dat wel eens het 
meest constante bridgepaar van dit 
seizoen genoemd mag worden.
Hetty Houtman & Jos van Leeu-
wen eindigden met 52,58% totaal 
als vierde waarbij de sterk wisselen-
de scores, tussen 42 en 69%, op z’n 
minst opvallend zijn.
Het volgende seizoen bij Bridge Ver-
eniging Uithoorn start op maandag-
avond 7 september.
Locatie, de barzaal van Sporthal De 
Scheg, zaal open 19.15 uur.
Een voorafje is er voor de leden op 
maandag 31 augustus in de vorm 
van de jaarvergadering, gevolgd 
door vrij bridgen.
Voor inlichtingen: Marineke Lang 
tel: 0297 569432 na 18.00 uur.

Uithoornse Daniek Vermeij 
plaatst zich voor finale 
N.K. Turnen!
Uithoorn - De Divisie 1-turnsters 
streden tijdens de eerste 1/2 finale 
om een felbegeerd plaatsbewijs voor 
het Nederlands Kampioenschap Di-
visie 1. In Deventer traden 3 van de 
6 FIT-turnsters aan: Daniek Vermeij, 
Adinda Que en Aranka Holst 

Daniek Vermeij en Adinda Que be-
gonnen hun 1/2 finale in de cate-
gorie Junioren sterk op vloer. Goe-
de acrobatiek brachten de dames 
op mooie beoordelingen. Op sprong 
turnde Daniek een gehurkte tsuka-
hara welke goed beoordeeld werd 
met 7.700 p. Adinda turnde dezelfde 
sprong, maar dan in gehoekte ver-
sie en werd beloond met een mooie 
8.150 p.

Op brug turnde Daniek naar het 
6e cijfer van de wedstrijd met een 
mooie 8.200 p. Adinda kwam op een 
goed cijfer van 7.100 p., met slechts 
een uitgangswaarde van 8.400 p. 
Daniek liet op balk een zeer over-
tuigende oefening zien. Mooie gym-
nastische sprongen en goed uitge-
voerd acrobatiek brachten haar op 
de 2e beoordeling van alle turnsters, 
8.200 p. 
Voor Adinda liep het echter minder 
voorspoedig en zij moest genoegen 
nemen met 5.766 p.  

Daniek eindigde deze wedstrijd op 
een zeer goede 4e plaats in het 
eindklassement. Een prima presta-
tie in al het Junioren-geweld! Hier-

mee plaatste zij zich uiteraard voor 
het NK. Adinda mag ook naar het 
NK, maar dan als reserveturnster. 

Zij is de eerste reserve en als zich 
iemand afmeldt voor het NK mag zij 
alsnog in actie komen. 

Voortgang nieuwbouw op 
het KDO complex
De Kwakel - Na amper twee weken 
na het slaan van de eerste paal op 
het KDO complex is afgelopen vrij-
dag de fundering gestort. Dit alles 
geheel volgens de planning. Geheel 
vlekkeloos verliep dit helaas niet. 
Wat deed zich voor. Door AWG was 
de grootste mobiele betonpomp 
van Europa ingehuurd om het be-
ton over een afstand van meer dan 
60 meter te transporteren en dan te 
storten. Om half twaalf echter kwam 
er een telefoontje met de medede-
ling dat deze kapot was niet zou ko-

men. Je kunt dus plannen wat je 
wilt, je hebt niet alles in de hand. 
Door AWG werd direct een alterna-
tieve betonpomp ingehuurd om toch 
het beton te kunnen storten. Zo ge-
zegd, zo gedaan. 
Hoewel deze betonpomp niet de 
gewenste afstand kon overbruggen 
(er werd zelfs door de mannen met 
kruiwagens gewerkt) was het klusje 
rond half acht ’s avond geklaard.
De komende weken wordt de bega-
ne grondvloer gelegd en wordt be-
gonnen met de staalconstructie.

BVK in vakantiestemming
De Kwakel - 38 paren bevolkten op 
de laatste speelavond van de huidi-
ge competitie de als altijd gezellige 
bridgezaal van dorpshuis De Quakel 
om met elkaar de degens te kruisen 
in de ook uiteraard laatste ronde van 
de laddercompetitie. In de loop van 
de avond ging gastheer Piet Kas ge-
regeld rond met lekkere hapjes en 
dat werd zeer op prijs gesteld.

In de A lijn trokken Riet en Ab van 
Nieuwkerk de stijgende lijn van de 
laatste weken gewoon door. Wer-
den zij vorige week nog 1e in de B 
lijn, deze week deden zij dat in de A 
lijn met 61,25% nog eens dunnetjes 
over. Door dit resultaat eindigden zij 
uiteindelijk als 7e in de totaalstand.
Op een gedeelde 2e/3e plaats ein-
digden Jan Heijlman en Margo Zui-
dema en Dick Elenbaas en And-
re Verhoef met 58,75%. Voor Jan en 
Margo betekende dit de 5e plaats in 
de eindstand en Dick en Andre had-
den het ook in deze laddercompeti-
tie van alle paren die alle speelavon-
den aanwezig zijn geweest het aller-
beste gedaan met een gemiddelde 
over 10 avonden van 54,27%.
Kitty en Huub van Beem waren de 
laatste 3 speelavonden niet van de 
partij, maar in de 7 avonden dat zij 
wel van de partij waren hadden zij 
een gemiddelde gescoord van meer 

dan 58%! Hun namen prijken dan 
ook helemaal bovenaan de ranglijst. 
Mede ook door het winnen van 3 
van de 4 ronden in de parencompe-
titie was paar Elenbaas-Verhoef de 
onbetwiste clubkampioen van het 
seizoen 2008-2009. Voor Andre be-
tekende dit zijn 6e kampioenschap, 
maar zijn laatste dateert wel uit de 
vorige eeuw. Voor Dick was het zijn 
allereerste hoofdprijs en hij was er 
duidelijk zeer mee verguld. Nog-
maals gefeliciteerd!
Rees en Gerard van der Post sloten 
de competitie af met de 3e plaats 
in de eindrangschikking en Gerda 
Bosboom en Rina van Vliet als 4e.
 
Demkbeeldig
In de B lijn een gedeelde 1e/2e 
plaats voor Paula en Klaas Kniep 
en voor gelegenheidspaar Ellen de 
Jong-Jaap Verhoef met 60,76%.
Vooral Ellen toverde een paar 
bridgehoogstandjes uit de denk-
beeldige hoed en Jaap trok zich 
daar graag aan op.
Door dit resultaat eindigde paar Kar-
las-Verhoef als 8e en paar De Jong-
Dekker als 9e in de totaalstand.
Piet-Hein Backers en Huub Kamp 
sloten hun seizoen waardig af met 
een score van 59,72%, wat hen de-
ze avond de 3e plaats in deze B lijn 
opleverde.

In de C lijn deze avond een unicum: 3 
paren eindigden exact gelijk boven-
aan met een score van 57,5%. Deze 
prestatie werd geleverd door Addie 
de Zwart met partner Hetty Kesting, 
Trudy Stokkel en Huub Zandvliet en 
Corrie en Ruud v.d. Peet.
Daarmee zit het huidige seizoen er 
weer op en kunnen zij zich weer 
een zomerlang gaan opladen voor 
het nieuwe seizoen. Een aantal ver-
trouwde gezichten zal BVK dan 
niet meer terug zien en een aantal 
nieuwkomers zal zijn opwachting 
maken.

Vanaf deze plaats wensen alle BVK-
bridgers eenieder een heel mooie 
zomer toe. 

Zomerdrives
In de regio zijn diverse mogelijkhe-
den om ook in de maanden tot de 
nieuwe competitie de bridgestrijd 
aan te binden met eens wat ande-
re tegenstanders, zoals bijvoorbeeld 
de traditionele zomerdrives van BV 
de Legmeer op woensdagavond.  
Ook thuis bridgen met een van de 
bekende koffertjes van Cor Hendrix 
is een goede gelegenheid om (nog) 
beter op elkaar ingespeeld te raken. 
Wat u ook doet, laat het plezier bij 
dit fantastische spel de boventoon 
voeren. De meesten van ons hoeven 
er tenslotte geen brood van te eten!
Tot ziens, hoors of schrijfs in het vol-
gende seizoen.
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De eerste avond verliep in een gemoedelijke 
sfeer, aldus de politiewoordvoerder. “Een ge-
zellige avond en een goede sfeer. Er zijn geen 
aanhoudingen verricht en er werden slechts 
twee bekeuringen uitgeschreven voor wild-
plassen.”
De tweede avond wordt door de politie-
woordvoerder ook als gezellig omschreven 
waarbij de sfeer om en in de tent prima was: 
“Bij aanvang van het tentfeest zijn door de 
bijzondere wetten van de politie Rijn en Ve-
nen alle aanwezige beveiligingsmensen ge-
controleerd op hun wettelijk verplichte pa-
pieren. Het blijkt een prima beveiligingsbe-
drijf aangezien alle beveiligers waren gecer-
tificeerd en alle papieren bleken in orde. 

Aanhoudingen
Aan het einde van de avond (0.200) zijn nog 
enkele aanhoudingen verricht. Deze aan-
houdingen werden verricht onder de laat-
ste bezoekers van de tent die het feest ver-
lieten. Deze aanhoudingen werden mede ge-
daan in samenwerking met het Westteam en 
twee combinaties van de bereden brigade. 
De meeste aanhoudingen waren voor klei-
ne vergrijpen zoals baldadigheid, hinderlijk 
gedrag en urineren waarbij geen ID konden 
worden getoond. De meeste aangehouden 
verdachten waren behoorlijk onder invloed 
van alcohol. Er werden in totaal 9 aanhou-
dingen verricht voor: eenmaal urineren, val-
se naam opgeven en geen ID, geen gordel 
en geen ID, teveel gedronken (1045 Ugl) 800 
euro boete,  baldadigheid en verzet bij aan-
houding, baldadigheid(trappen tegen ver-
keersborden), openbare dronkenschap en 
hinderlijk gedrag, hinderlijk gedrag en uri-
neren en tweemaal voor de diefstal van de 
zaklamp van een verkeersregelaar. Van deze 
9 aangehoudenen zijn er twee overgebracht 
naar Houten. De andere 7 zijn met verschil-
lende processen-verbaal weer heengezon-
den. In totaal werden deze avond 13 proces-
sen verbaal uitgeschreven.

Avond drie
De derde avond verliep ook weer redelijk 
rustig. In totaal werden vier personen aan-
gehouden. Drie voor openlijke geweldple-
ging en één had nog een aantal bekeurin-
gen openstaan die hij niet kon betalen. Al-
le vier werden vervoerd naar het arrestan-
tencomplex in Houten. Verder werden enke-
le bekeuringen uitgeschreven voor baldadig-
heid en wildplassen.

De laatste dag
De vierde en laatste dag van dit grootse eve-
nement reden we zelf met de politie mee. Ik 
meldde me om 16.00 uur aan het bureau voor 
de briefing. Met dertien mannen en vrou-
wen is het politieteam AJOC compleet. Er 
zijn vier voertuigen, twee mountainbikers en 
een groep van het zogeheten Westteam rijdt 
rond. Dat is een groep agenten die bijstand 
kan bieden in noodgevallen. Deze agenten 
lopen/rijden veelal in burger, met op hun 
trui het woord politie. Deze waren niet bij de 
briefing aanwezig, maar we zagen ze in de 
avond, nog wel aan het werk, maar dat later.
De bedoeling was dat we na de briefing di-
rect met de coördinator van deze dag, Abdal, 
en met Vanessa in de auto de weg op zouden 
gaan. Maar wat we deze dag zeker geleerd 

hebben is, dat je als politieman/vrouw niets 
echt kunt plannen. Iedere keer als je denkt 
we kunnen gaan komt er weer een melding 
binnen dat er iemand is aangehouden en dat 
geeft veel, heel veel werk.

Camerabeveiliging
Tijdens de briefing werd duidelijk dat het fes-
tival over het algemeen bezien, tot aan dat 
moment, geweldig verliep. Natuurlijk waren 
er de nodige aanhoudingen geweest, maar 
gezien het grote aantal aanwezigen was er 
eigenlijk weinig gebeurd. De politie gaf aan 
dat dat zeker te maken had met de gewel-
dige beveiliging en camerabeveiliging die 
er op het terrein en in de tent aanwezig wa-
ren: “Het geheel loopt echt geweldig”, aldus 
de (deze dag) hulpofficier van Justitie Jaap 
Dubbelaar. “ Het loopt strak en goed ge-
olied. We zouden willen dat andere organisa-
ties het zo op orde hadden.” Tijdens de brie-
fing komt de eerste oproep. Er zijn mensen 
aangehouden. Een mishandeling en iemand 
met een festivalverbod wilde toch naar bin-
nen. Dat is dan huisvredebreuk en een aan-
houding volgt.

Wat een werk
En dan begint het papierwerk. De verdachte 
van de mishandeling wordt binnengebracht 
en gehoord. Na het horen, wordt alles op pa-
pier gezet en wordt de verdachte voorgeleid 
aan de hulpofficier. Zijn taak is om te zien en 
horen of het horen en aanhouden juist is ver-
lopen en deze beslist ook of de man moet 
blijven of met een proces-verbaal naar huis 
wordt gestuurd. In deze zaak loopt dat wat 
anders. De dader geeft aan dat niet hij de 
dader is, maar het slachtoffer. Hij is als eer-
ste geslagen en heeft zich daarna verdedigd. 
Hij toont dit aan met een wondje op zijn neus. 
“Ik ben onschuldig”. “Dat weet jij niet”, zo ver-
telde een van de agenten aan mij, “maar daar 
zit de gevangenis vol mee”, met een grote 
smile op zijn gezicht. Maar goed, deze ver-
klaring geeft weer meer werk. Deze man 
wil nu ook aangifte doen van mishandeling 
en er moet een medische verklaring komen 
wat zijn verwondingen zijn. Ook het slacht-
offer wordt gehoord en moet een medische 
verklaring hebben. Wat een papierwinkel. 
Nu zijn getuigen natuurlijk erg belangrijk en 
ook de camerabeelden kunnen uitkomst bie-
den. De verdachte wordt uiteindelijk overge-
bracht naar Houten. Hij zal even in de poli-
tiecel moeten doorbrengen tot goed is uitge-
zocht met getuigen en de beelden wie er nu 
begonnen is. Tot dan zit de verdachte vast.

Uitgepraat
Ondertussen loopt ook nog het gevalletje 
huisvredebreuk. Het blijkt dat er zes perso-
nen waren die de jaren daarvoor wat voor 
problemen hadden gezorgd en niet meer bij 
het festival aanwezig mochten zijn van de or-
ganisatie. Weken voor aanvang was er de 
mogelijkheid geweest om via een gesprek 
met de organisatie de boel eens door te pra-
ten. Vier van de zes waren bij dit gesprek 
aanwezig geweest en hun verbod was opge-
schort, zij konden dit jaar weer gaan feest-
vieren. Een van de twee heren die niet bij het 
gesprek was geweest wilde nu toch het ter-
rein op. Maar nee, dat ging niet. Maar uit-
eindelijk maakte de organisatie even tijd vrij, 
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ging alsnog met hem om te tafel, maakte 
goede afspraken en het probleem was weer 
opgelost.

Eerst beveiliging
In principe komt de politie niet in de tent. Wel 
op het terrein, maar hoofdzakelijk houdt de 
politie zich om het feestterrein op. De bevei-
liging zorgt voor de tent en het terrein. Bij 
moeilijkheden houden zij ook aan, maken het 
eerste rapport, bellen de politie en dragen 
de verdachten dan over. Onderwijl de agen-
ten nog bezig zijn met de mishandelingszaak 
komt de volgende melding. Een van de agen-
ten op de mountainbike heeft een bestuur-
der van een scooter aangehouden. Deze jon-
geman bleek teveel te hebben gedronken. 
Hij viel op door slingerend rijden en veel te 
hard. Bij aanhouding bleek ook dat de brom-
mer niet helemaal in orde was wat betreft de 
remmen. Twee agenten op pad om de scoo-
ter op te halen en weer een de verhoorka-
mer in om de knaap te horen. Ook is het zo, 
dat je op straat naast de blaastest, op het bu-
reau na zo’n 25 minuten nog een keer op een 
daarvoor bestemd geijkt apparaat moet bla-
zen. De jongeman bleek ruim het dubbele op 
te hebben dan was toegestaan. Hij bleek een 
puntenrijbewijs te hebben, dus dat betekent 
in ieder geval een strafpunt. Of hij zijn rijbe-
wijs mocht houden moet nog blijken.

Volle toeren
In plaats van half vijf de straat op, was het al-
weer half acht voor we de kans kregen om 
bij het veldwerk te zijn. Bij AJOC draaide al-
les op volle toeren. Ruim 1500 mensen wa-
ren nog in de tent bij Pater Moeskroen. Hoe-
wel wij buiten op het terrein rondliepen ging 
het dak eraf in de tent. Wat een feest. Een van 
de organisatoren van AJOC had even tijd ons 
een korte rondleiding te geven. Zo hoorden 
we dat er zo’n 32.000 liter bier was geschon-
ken op het festival en dan nog de nodige an-
dere drank. 
Plotseling komen er twee beveiligingsmensen 
naar ons toe. Ze hadden twee mannen aan-
gehouden met verboden middelen. Bellen, 
een arrestantenbusje erbij, de verboden mid-
delen moeten veilig worden gesteld, de na-
men van getuigen opgeschreven en het bu-
reau aangegeven dat er weer nieuwe arres-
tanten aankomen.

Fietssleuteltje
We gaan weer terug naar het bureau. “Onze” 
agenten worden regelmatig staande gehou-
den door lichtelijk en vaak ernstig beschon-
ken jongens of mannen, die vinden dat ze 
even in hun ogen leuke opmerkingen moeten 
maken tegen deze agenten. Ze vangen dat 
heel goed op, blijven vriendelijk maar afstan-
delijk. Glimlachen, praten even met ze, geven 
ze goede raad en lopen weer verder.
Een knaap van een jaar of twintig laat dui-
delijk blijken dat hij de vrouwelijke agent te 
leuk vindt om agent te zijn. Lachend gaan we 
de politieauto in. Even later zien we dezelfde 
knaap liggen rollen in de berm, bij hem staan 
twee jonge dames en een  jongeman.  
Even vragen wat er aan de hand was: “hé, 
mijn agentje.” Op de vraag wat hij aan het 
doen was vertelde hij met dubbele tong dat 
hij zijn fietssleuteltje kwijt was. We reden ver-
der. Iemand van verkeerstoezicht zou de zaak 

even in de gaten houden. 

Eten
Wij weer verder. Op Bozenhoven kijkt een 
jonge fietser meer naar onze politieauto dan 
naar het verkeer, waardoor hij bijna van de 
fiets wordt gereden. We rijden even naar hem 
toe en hij wordt op zijn gedrag aangesproken. 
Vriendelijk, maar vermanend. We rijden even 
langs de shoarmatent aan de Anselmusstraat, 
want we beginnen trek te krijgen. Even piz-
za bestellen. Onder het wachten even praten 
met een groepje zogenaamde hangjongeren, 
die elke avond rond deze zaak hangen. Piz-
za klaar, naar het bureau, eten. Als we er aan 
toekomen, want de twee aangehouden “ver-
boden middelen” zijn binnen en ik zit bij on-
der anderen de coördinator in de auto, dus 
ja, die moet van alles op de hoogte blijven. 
Het lukt, we kunnen eten, maar het blijft druk. 
Weer een aanhouding. Vechtpartijen buiten 
de tent, nadat een bezoeker door de beveili-
ging uit de tent was gezet. Weer het busje er 
naar toe. Het is ondertussen rond negen uur. 
Het feest is geëindigd en de tent loopt leeg. 
Nu wordt het spannend. Hoe gedraagt deze 
groep zich. Nu zijn het er maar 1500 in plaats 
van 5400, maar toch.

Ambulance
Weer een Melding. Vechtpartij op de dijk. 
Jongen flink geschopt op borstkast en in 
zijn gezicht. Er springen direct twee agen-
ten op en gaan hulp bieden. De arrestanten-
bus wordt ingeseind dat er nog meer arres-
tanten in moeten. Het wordt hectisch. Er moet 
ook een ambulance komen want het slacht-
offer voelt zich niet goed. De EHBO wordt 
ook opgetrommeld van het terrein om vast te 
gaan kijken voor de ambulance er is. Wij gaan 
ook even kijken. Het is een drukte van be-
lang. Meest vrolijk, wat licht waggelende per-
sonen die richting huis gaan. Halverwege de 
dijk zien we de ambulance, de arrestanten-
bus en een paar politieauto’s. Alles blijkt ge-
regeld te zijn. De verdachten zijn aangehou-
den, met het slachtoffer valt het mee, hij hoeft 
niet met de ambulance mee. Ik zie hem wat 
dizzy zitten kijken met een deken om. Of hij 
nou dizzy is van de trap of de alcohol, het zal 
wel beide zijn.

Zeer tevreden
We rijden verder, het terrein op. Bijna alle be-
zoekers zijn al weg. De vrijwilligers van AJOC 
zijn alweer met man en macht de boel aan het 
opruimen. Het is een geweldig gezicht om te 
zien hoe snel en gedisciplineerd dat te werk 
gaat. Iedereen weet precies wat er van hem 
of haar verwacht wordt. Ze zien er hondsmoe, 
maar tevreden uit. Er worden even bedankjes 
uitgewisseld, de politie neemt haar “drugs-
containers” mee die er uit voorzorg geplaatst 
zijn en we kunnen naar het bureau. Hier loopt 
alles op rolletjes en is alles geregeld. Op het 
bureau nog lang niet. Daar wachten nog drie 
aangehouden personen. horen, voorgeleiden, 
nee, de agenten kunnen nog niet naar huis. 
Maar al met al was het een “rustig” AJOC 
feest. In totaal 21 aanhoudingen bij zoveel 
bezoekers, nee, dat is echt niet veel. En ik... 
ik heb gezien wat een werk, wat een coördi-
natie het politiewerk is. Het is een leuk hecht 
team, ook dat is mij duidelijk geworden. Ik 
vond het reuze leerzaam.
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Grieks restaurant Corfu 
op bezoek bij groep 5 
Twistvliedschool

Mijdrecht - In het kader van het 
landenproject dat de Twistvlied-
school de afgelopen weken heeft 
beziggehouden was er op donder-
dag 28 mei een “hapjesdag” geor-
ganiseerd. Het landenproject houdt 
in dat de kinderen per klas kennis-
maken met de geschiedenis, cul-

tuur en natuurlijk het eten en drin-
ken van dat land.
De kinderen van groep 5 mochten 
de afgelopen weken kennismaken 
met Griekenland. Sommige kinde-
ren waren al op vakantie geweest 
naar Griekenland of een eiland dat 
bij Griekenland hoort zoals Kreta of 

Corfu. Maar op 28 mei was het dan 
zover dat de kinderen de lekkernijen 
van Griekenland zouden proeven.
De juf van groep 5 had aan de ei-
genaar van het Griekse restaurant 
Corfu in Mijdrecht, Jannis Mitro-
poulos, gevraagd of hij het leuk zou 
vinden om een presentatie te geven 

over het eten en drinken uit Grie-
kenland en daarbij voor enige hap-
jes zou kunnen zorgen. 
Jannis vond dit totaal geen pro-
bleem en kwam enthousiast samen 
met de kok op donderdagmiddag 
met de lekkerste gerechten de klas 
binnen. De klas rook gelijk naar al 
dat lekkers en de kinderen konden 
niet wachten om alles te proeven. 
Jannis Mitropoulos had de volgen-
de gerechten meegenomen: Mous-
saka, Baklava, tzaziki, souvlaki, sou-
tzoukakia en hij vertelde van alles 
over de bereidingswijze. Tijdens de 
proeverij kregen de kinderen ook 
nog een Griekse dans – de beken-
de Sirtaki - te zien van Jannis en zijn 
kok, die daarna gezamenlijk door de 
hele klas werd gedanst!!

Als afsluiting van de overheerlijke 
proeverij zegden de kinderen het 
Griekse alfabet voor Jannis en de 
kokkin op; dat hadden ze namelijk 
uit hun hoofd geleerd.
Zowel de klas, juf Lisa als Jannis 
kon terugkijken op een geslaagde 
proeverij van de heerlijke gerech-
ten uit Griekenland, gemaakt door 
het Griekse restaurant Corfu uit 
Mijdrecht!!

Groep 4 Twistvliedschool 
bezoekt boerderij
Mijdrecht - Vrijdag 29 mei jl. heeft 
groep 4a van de Twistvliedschool een 
bezoek gebracht aan hoeve Sport-
zicht van de familie De Graaff. Bij 
aankomst heeft mevrouw De Graaff 
het één en ander verteld over het rei-

len en zeilen op de boerderij. Toen de 
stallen in, alwaar de heer De Graaff 
speciaal voor de kinderen een koe 
gemolken heeft. Na wat gedronken 
te hebben, moesten er allerlei op-
drachten gedaan worden, zoals de 

koeien eten geven, vissen in de sloot, 
een koe natekenen en nog veel meer. 
Kortom, het was een leuke en leerza-
me ochtend. Via deze krant willen de 
kids boer en boerin De Graaff harte-
lijk bedanken voor hun gastvrijheid!

Stichting Buurtconciërge-
werk De Ronde Venen
De Ronde Venen – Sinds 1 janu-
ari dit jaar draait de nieuwe Stich-
ting Buurtconciërgewerk De Ron-
de Venen en deze week is de eer-
ste nieuwsbrief verschenen. Een 
nieuwsbrief waarin alle vrijwillige 
medewerkers van deze stichting de 
bewoners op de hoogte houden van 
hun werk.
Tot op heden heeft het secretari-
aat al 165 meldingen ontvangen. De 
meldingen gingen over lantaarn-
palen die het niet doen, losliggen-
de stenen, slechte toegankelijkheid 
van bepaalde stukken, vooral voor 
gehandicapten.
Als zo’n melding binnenkomt wordt 
deze direct doorgegeven aan de 
hiervoor verantwoordelijke instantie, 
bijvoorbeeld de gemeente De Ronde 
Venen. Aan hen is het om de zaak 
op te lossen, maar de medewerkers 
van de buurtconciërge houden in de 
gaten of het ook gebeurt en trekken 
anders weer aan de bel.

Wie zijn zij?
Wie zijn de buurtconciërges en wie 
zitten er in het bestuur. Wel, de 
voorzitter is Cor van Schaik. Cor ver-
richt al meer dan 18 jaar vrijwilliger-

werk. Veel hiervan speelde zich af in 
de wijk Proosdijland Zuid, maar ook 
bij Stichting Leefbaarheid, nu Stich-
ting de Baat. Henk de Vries is de 
penningmeester. Ook hij is als oud-
bestuurslid van Stichting Leefbaar-
heid bekend met alle werkzaam-
heden van het buurtconciërgewerk 
in De Ronde Venen. De secretarië-
le werkzaamheden worden gedaan 
door Monique Hogeveen. Zij regi-
streert alle meldingen en geeft de-
ze door aan de betreffende instan-
tie. Verder is zij het die u aan de te-
lefoon krijgt als u het secretariaat 
belt. Zij wordt geassisteerd door 
Tamara Groen-Hagenbeek. Zij be-
handelt de meeste correspondentie 
die per post binnenkomt. Het laat-
ste bestuurslid is zeker niet de min-
ste. Hij is namelijk de eerste ech-
te buurtconciërge in De Ronde Ve-
nen. Het is Ton Brans. Hij heeft dan 
ook veel kennis van zaken. Als alge-
meen bestuurslid verleent hij advies 
en helpt waar hij kan.

Doelstellingen
Het buurtconciërgewerk is hard no-
dig in De Ronde Venen. Veel be-
woners signaleren wel problemen, 

maar ze worden niet altijd gemeld 
en als hij wel wordt gemeld, gebeurt 
er niet altijd iets mee. Het buurtcon-
ciërgewerk is in eerste instantie al 
opgezet in de voormalige stichting 
Leefbaarheid. Doordat dit de Baat 
werd en de Baat andere prioriteiten 
stelt kwam het buurtconciërgewerk 
in de verdrukking. Cor van Schaik 
en de vele vrijwilligers zagen dit ge-
beuren en vonden het onjuist dat dit 
goede werk verloren zou gaan. Van-
daar dat er nu een nieuwe Stichting 
is opgericht.
Er zijn heel veel vrijwilligers gevon-
den om dit werk in hun wijk op zich 
te nemen. Na de vakantie worden zij 
allen aan u voorgesteld.

Meldingen
Waar en wanneer kunt u uw melding 
doen? Bel het secretariaat: 273556. 
Zij zorgen ervoor dat u binnen enke-
le dagen een formulier krijgt opge-
stuurd waar u uw melding of klacht 
kunt invullen. Maar u kunt het se-
cretariaat ook bellen met vragen en 
of opmerkingen. Ook kunt u mailen:  
buurtconcierge@gmail.com.
Het kantoor is gevestigd aan de An-
selmusstraat 21 B in Mijdrecht.

CDA houdt openbare 
vergadering in De Boei
De Ronde Venen - Aanstaande 
woensdag 10 juni a.s. om 8 uur ’s 
avonds houdt CDA afdeling De Ron-
de Venen in de grote zaal van De 
Boei in Vinkeveen een voor ieder-
een toegankelijke openbare verga-
dering. Het doel van de bijeenkomst 
is een terugblik op de mislukte po-
ging het gebied Vecht en Venen op-
nieuw in te delen. Eerder had deze 
bijeenkomst tot doel het vaststellen 
van een programma en een kandi-
datenlijst voor de nieuwe gemeen-
te. Maar dat is nu achterhaald. Wat 
ging er mis? Twee jaar lang heb-
ben de besturen van alle betrok-
ken politieke partijen in de vier ge-
meenten moeten samenwerken met 
het vooruitzicht dat er per 1 janua-

ri 2010 een nieuwe gemeente zou 
worden gevormd. En niet alleen de 
besturen. Ook de betrokken ambte-
naren, de politici en de colleges van 
B&W hebben veel tijd moeten be-
steden aan iets dat, naar nu blijkt, 
beter aan andere dingen besteed 
had kunnen worden. En wat heeft 
die mislukking de vier gemeenten 
niet allemaal gekost. Krijgen de in-
woners van de BALDRV gemeenten 
dit straks op hun bordje in de vorm 
van een belastingverhoging? Kort-
om, er zijn veel onbeantwoorde vra-
gen waarop tijdens de vergadering 
een antwoord zal worden gegeven. 
De heer Ernst Haitsma, zoon van 
de voormalige burgemeester van 
Mijdrecht en ex-burgemeester van 

Amerongen is bereid als voorzitter 
van het CDA overgangsbestuur in 
te gaan op al het werk dat met de 
vier andere afdelingen geleid heeft 
tot een programma en een kandi-
datenlijst voor de CDA fractie in de 
nieuwe gemeente. De twee Ronde-
veense CDA wethouders en de frac-
tievoorzitter zullen hierbij aansluiten 
en hun deel van het werk belichten. 
Veel is er over het verloop van de 
onderhandelingen geschreven en 
hier en daar zijn onlangs verwijten 
gemaakt. Waren die terecht? Heeft 
de gemeenteraad dan toch te snel 
gereageerd met het omarmen van 
de z.g. grote variant zonder eerst 
goed te kijken naar samenwerking 
met de andere gemeenten?

Hebben we nog zeggenschap of 
wordt het straks gewoon slikken? 
Kortom, op 10 juni kunt u een he-
leboel vragen stellen en uw mening 
vormen. Iedereen is welkom.

Pannenkoekenfeest met 
het Rad van Avontuur in 
Zorgcentrum Zuiderhof
Vinkeveen - Donderdag 25 mei 
werd er in zorgcentrum Zuiderhof 
een themadag gegeven.
Medewerkers en vrijwilligsters wa-
ren al vroeg in de weer om de zaal 
gezellig aan te kleden en de prijzen 
voor het Rad van Avontuur werden 
uitgestald.
De dag begon gezellig met een 
drankje en daarna werden de heer-
lijke pannenkoeken opgediend.

Een van de bewoners, de heer Gru-
ter, speelde op zijn accordeon en 
verhoogde daarmee de sfeer.
De bewoners hebben genoten van 
het eten, de prijzen en de muziek.
Mede door sponsors uit het winkel-
centrum van Vinkeveen kon dit tot 
een succes gemaakt worden. De 
opbrengst was boven verwachting.
De inkomsten komen geheel ten 
goede aan ontspanningsmogelijk-

heden voor de bewoners.

Via de Meerbode wil de leiding van 
verzorgingshuis Zuiderhof de bewo-
ners, familie, medewerkers van Zui-
derhof, sponsors, bakkerij Leonard, 
schoenmaker Smit, Super de Boer, 
het bloemenwinkeltje en de noten-
bar hartelijk danken en zij hoopt dat 
ze een volgend jaar weer een be-
roep op u mag doen. 

Schaatsen op het 
Raadhuisplein in december!
Mijdrecht - Het college van B en W 
heeft dinsdag 26 mei besloten een 
initiatief om een tijdelijke schaats-
baan aan te leggen op het Raad-
huisplein financieel te ondersteu-
nen. Het initiatief is afkomstig van 
de schaatsverenigingen Vios en 
Voorwaarts uit Vinkeveen en Hou 
Streek uit De Hoef. De verenigingen 
willen dat er van 2 tot en met 28 de-
cember kan worden geschaatst op 
het Raadhuisplein in Mijdrecht.
De tijdelijke schaatsbaan vormt voor 
de jeugd een unieke mogelijkheid 
om op een eenvoudige en aantrek-
kelijke manier kennis te maken met 
de schaatssport. Alle basisschool-
leerlingen krijgen de mogelijkheid 

om via hun school gratis gebruik 
te maken van de ijsbaan. Daar-
naast zorgt de baan in de decem-
bermaand voor een extra feestelijke 
sfeer in het centrum van Mijdrecht. 
De verwachting is dat de mogelijk-
heid om te schaatsen een regiona-
le aantrekkingskracht heeft en een 
positieve invloed zal hebben op de 
bestedingen in de gemeente.
De schaatsverenigingen Vios, Voor-
waarts en Hou Streek hebben spe-
ciaal voor het evenement de stich-
ting DRV-on-Ice opgericht. Naast 
deze ijsclubs zijn nog andere loka-
le ijsclubs bij het evenement betrok-
ken. Ook een aantal lokale onderne-
mers en de gemeente assisteren de 

stichting bij de organisatie.
Omdat de schaatsbaan wordt gere-
aliseerd door lokale vrijwilligerorga-
nisaties, is het mogelijk de kosten 
relatief laag te houden. Desondanks 
kost het bijna 100 duizend euro om 
het mogelijk te maken een klei-
ne vier weken te schaatsen op het 
Raadhuisplein. Hoewel de stichting 
het lokale bedrijfsleven zal benade-
ren voor sponsoring, is een aanzien-
lijke bijdrage vanuit de gemeente 
noodzakelijk om de kosten van het 
evenement te kunnen dekken. Het 
college van Burgemeester en Wet-
houders heeft daarom besloten 40 
duizend euro aan het evenement bij 
te dragen. 

De Stichting ‘Paraplu’

organiseert
op DINSDAG 23 JUNI a.s. een

FANTASTISCHE DAGTOCHT
naar “DE ORCHIDEËNHOEVE”

te Luttelgeest

Deze dagtocht is zeer geschikt voor minder-validen
per rolstoel.

In deze dagtocht is opgenomen: busreis naar Luttelgeest, 
bezoek aan ”De Orchideënhoeve”, 2x koffie met gebak, 

prima 3-gangen menu, toeristische terugreis via de N.O.-
en Flevopolders.

De prijs bedraagt € 58,00 per persoon, minimale deelname 
van 30 personen. Inschrijven kan tot 14 juni a.s. Inschrijffor-

mulieren verkrijgbaar: tel. 0297-283908, email: 
administratie@stichtingparaplu.nl of downloaden op

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

 Ja! Ja! Handig 
Met mooi weer moet er 
ook over serieuze zaken 
gesproken kunnen 
worden. Vorige week 
stond de burgemeester 

onder mij. Nou ja, goed. Waar het om ging was 
dat de burgemeester zich genomen voelde 
door een paar uitspraken in de krant die al 
of niet waar, want ik was er niet bij, niet goed 
vermeld zouden zijn. Daar wil ik het niet over 
hebben. Nee! Nee! Daar wil ik het niet over 
hebben. Waar ik het wel over wil hebben is 
de mate waarin onze burgemeester in staat is 
om de wethouders en raadsleden en daarmee 
De Raad te beïnvloeden. De Burgemeester zit 
in een ongekende machtspositie. Die macht is 
zo groot geworden doordat zij de voorzitter is 
in het B&W overleg en omdat zij ook voorzitter 
is van de Raad. Dus twee petten op. Ja! Ja! 2 
MACHTSPETTEN. Dat is een leuke positie 
als je over een bepaald onderwerp je zin 
wilt doordrijven. Het is dus mogelijk om de 
raadsleden afzonderlijk, maar daarmee ook de 
hele Raad, te manipuleren. (De gemeentelijke 
herindeling).
Ja! Ja! Dat is dus heel goed mogelijk. Er zijn 
mensen in de wereld die in staat zijn om 
hele gemeenschappen te manipuleren. Een 
hele bekende is bijvoorbeeld de nu weer 
opnieuw Italiaanse leider Berlusconi. Een 
slimme man. Niet dat ik de burgemeester 
in staat acht zover te komen, maar op een 
beetje lager niveau is de intentie er. Kijk, het 
probleem begon met Abcoude. Abcoude is een 
armlastige gemeente. Jammer, maar waar. Die 
moet voor een groot aantal zaken steunen op 
buurgemeenten en met name De Ronde Venen. 
Het begon ongeveer zes jaar geleden met de 
veegwagen. Voor de veegwagen konden ze 
bij De Ronde Venen terecht. Lieverlee ging de 
steun steeds verder. Op een bepaald moment 
werd duidelijk dat Abcoude ook met betrekking 
tot het ambtelijk apparaat veel steun nodig 
had omdat zij niet meer in staat was om aan 
alle verplichtingen, door het Rijk opgelegd, te 
voldoen en daardoor veel meer gebruik wilde 
maken van de mogelijkheden van de veel 
grotere buurgemeente De Ronde Venen. Dat is  
zo’n beetje het verhaal in het kort. De relatie 
was makkelijk te leggen. De burgemeester van 
Abcoude komt uit Mijdrecht en kent iedereen 
in Mijdrecht. Aardige man. Hij was hier vroeger 
VVD wethouder. Ja! Ja! De burgemeester komt 

ook voort uit de VVD, dus dat praat al wat 
makkelijker. Hup naar de provincie en daar 
was ook wel een gedeputeerde te vinden die 
mee wilde helpen aan een samenvoeging. 
Van Abcoude en De Ronde Venen. Dus een 
paar mensen bedenken iets en gaan dan een 
spel beginnen. Een spel met een doel. En de 
sterke indruk bestaat dat het doel van onze 
burgemeester was: 'Burgemeester worden 
van de grote gemeente'. Dat proef je aan 
alles. Ja! Ja! Dan ben je zo groot dat je nooit 
meer op bezoek hoeft bij een honderdjarige 
of een diamanten huwelijken e.d., of het moet 
een hoogwaardigheidsbekleder geweest 
zijn. Maar voor het overige volk ben je dan 
te groot geworden. Snap je? Daar ben je dan 
veel te groot voor geworden. Ja! Ja! Nu is het 
belangrijk om je doel te bereiken. Hoe doe je 
dat? Alles gaat nog steeds tussen een paar 
mensen. De burgemeesters, een Statenlid, 
de gedeputeerde en onze secretaris (die wil 
ook wel wat meer verdienen). Eerst maar met 
B&W beginnen. Nou, twee wethouders krijg je 
sowieso mee. Rosendaal, ook VVD, heeft nog 
wat goed te maken, hij mocht voor een tweede 
termijn aanblijven en kreeg een lintje en wil 
toch verder met pensioen en jagen. Toch? 
Dekker kan het helemaal niets schelen want die 
heeft zijn hoogste doel bereikt en gaat lekker 
genieten van een pensioen in Veenstaete. 
Toch? Van Breukelen heeft onder leiding van 
de burgemeester ook een paar stomme streken 
uitgehaald en mag dus ook blijven zitten (Wij 
zijn een voor allen en allen zijn wij één. Toch?). 
Die wil ook nog wel een paar jaar aan haar 
rokken hangen tegen een groter salaris. Lijkt 
hem wel leuk Ja! Ja! Ook geen probleem. De 
jonge halve wethouder Lambregts heeft ook 
ambities, dus die wil ook wel meedoen. Of 
dat doorgaat met die stomme streek met die 
grond is nog niet bekend. Dus B&W is geen 
probleem. Ja! Ja! B&W is dus helemaal geen 
probleem. Maar hoe krijg je nu de raadsleden 
mee. Dat is minder eenvoudig. Het begon voor 
mij onverwacht in maart 2007 tijdens de zgn. 
bijeenkomst “Zeg je Zegje” georganiseerd 
door Bert van Broekhuijsen van GB (Gemeente 
Belangen). Toen kwam ineens de herindeling 
ter sprake en werd begonnen met het grote 
spel. Ja! Ja! volgende keer verder. Het lijkt wel 
een feuilleton. 
 

 John B. Grootegoed

Gouden grasveld in 
Vinkeveen 

Sinds de opening van de nieuwe school in 
Vinkeveen heb ik een fantastisch uitzicht over 
een voetbalveldje, omzoomd door elzenbossen 
in een weids landschap. Wat kun je nog meer 
wensen als werkplek. Wat mij nu al zo’n vijf jaar 
verbaast is de zorg en aandacht die gegeven 
wordt aan dat voetbalveldje. Iedere dag loopt 
een tuinman alle grassprietjes overeind te zetten, 
soms rijdt hij ’s morgens en ’s middags met zijn 
tractortje rondjes over het veld om vervolgens 
de grassprietjes weer liefdevol te verzorgen.  
Soms is de belijning aan vernieuwing toe. Dan 
loopt de tuinman een ochtend of middag de 
nieuwe witte lijntjes te trekken. Twee dagen 
later komt de grasmaaier en dan moeten die 
witte lijntjes weer opnieuw. Geen probleem, de 
liefde van een tuinman kent geen grenzen.
Vandaag was er iets heel bijzonders aan de 
hand. Drie tractoren, mooie nieuwe machines 
in blauw, rood en wit, alle drie met een laadbak 
en de middelste met een soort schraper. Deze 
drie tractoren stellen zich naast elkaar en 
rijden de hele dag gebroederlijk meter voor 
meter schuin over het grasveld. Daarbij wordt 
er iets afgeschraapt, met een Jakobsladdertje 
in een laadbak overgebracht en tegelijkertijd 
komt er uit de andere tractor, ook met een 

Jakobsladdertje, een soort zand dat op de 
afgeschraapte plek wordt verspreid. U begrijpt 
wel dat ik niet begrijp wat ze aan het doen zijn, 
maar het is fascinerend, ik zou bijna vergeten 
dat ik aan het werk moet, want ik blijf maar het 
uit raam kijken. 
Als u zich soms afvraagt waar de belastingcenten 
van de gemeente naar toe gaan, dan moet u 
toch eens gaan kijken naar dat geweldige 
voetbalveldje in Vinkeveen. Natuurlijk, het 
wordt elk weekend waarschijnlijk gebruikt om 
op te voetballen en af en toe een toernooitje 
voor basisscholen, maar hoe vaak? Er wordt zo 
intensief gesproken over de fi nanciële crisis en 
veel mensen moeten hun broekriem aanhalen, 
dat ik mij in alle ernst afvraag of dit een zinvolle 
besteding is van ons geld. De voetbalvereniging 
zal het wel niet met mij eens zijn. Toch zou het 
jammer zijn als deze activiteiten niet meer 
zouden plaatsvinden. Waar moet ik dan naar 
kijken tijdens mijn kopje koffi e? Gelukkig 
leven er ook hazen, reigers en fazanten in de 
elzenbosjes en het overige grasland. Dat blijft 
ook boeien, elke dag opnieuw. 
Dit is een artikel met een knipoog.

Naam en adres zijn bij de redactie bekend

Hierbij een foto 
van een slachtoffer 
van de storm van 
deze week.
Na 1 telefoontje 
naar de gemeente 
werd er om 8 uur 
‘s ochtends al 
begonnen met het 
opruimen ervan.
Een mooi
voorbeeld van een 
snelle actie van de 
gemeente.
Complimenten!

Cora Jonkers
Mijdrecht 

Snelle actie gemeente 
De Ronde Venen!

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

 Als een van de schrijvers van deze rubriek ben 
ik steeds op zoek naar een geschikt onderwerp. 
Bij voorkeur iets over een plant of dier die u 
zonder al te veel zoeken vlakbij uw huis kunt 
zien. Iets verrassends, waar u snel overheen 
kijkt, bijvoorbeeld. De plant van vandaag is er 
zo één. Het is een zeer algemeen voorkomende 
plant. U struikelt er bij wijze van spreken dage-
lijks over. En toch (her)kent u het waarschijnlijk 
niet. Want het is niet alleen erg algemeen, maar 
ook erg onopvallend.
Gaat u maar eens naar buiten en kijk tussen 
de voegen van stoep of straat. Waarschijnlijk 
vindt u daar een groen plantje dat kussentjes 
vormt. Met fi jne lijnvormige blaadjes waardoor 
het op een mosje lijkt. Maar als u goed kijkt, ziet 
u dat het kleine groene bloemetjes heeft. Dus 
is het geen mos, want mossen hebben geen 
bloemen. De bloemetjes hebben een door-
snede van een paar millimeter. Het plantje zelf 
wordt niet hoger dan zo’n 2 à 5 centimeter. En 
de zaden zijn slechts 0,3 millimeter groot. Met 
recht dus een dwergplantje! O ja, en het heet 
liggende vetmuur.
Liggende vetmuur kan onder bijna alle omstan-
digheden voorkomen. Droog, nat, volle zon, 
schaduw: de plant kan het allemaal hebben. 
Ook kan het tegen betreding, strooizout en 
zelfs tegen bestrijdingsmiddelen. Ze overleeft 

die bestrijdingsmiddelen weliswaar niet, maar 
de zaden zijn niet gevoelig voor het gif, dus de 
plant komt al gauw weer op. Wij zorgen trou-
wens zelf voor de verspreiding van de plant, 
want de zaden blijven aan onze schoenzolen 
kleven. Liggende vetmuur komt vaak samen 
voor met zilvermos en straatgras.
Er zijn meer soorten vetmuur. Priemvetmuur 
maakt nog mooiere kussentjes en heeft witte 
bloemetjes. Mijn vader plantte deze soort bij 
ons in de tuin aan in … de voegen van het 
garagepad. Om ongewenste kruiden tegen te 
houden.
Andere wetenswaardigheden: de plant is ver-
want aan anjers. Het bloeit van mei tot in sep-
tember. Van oorsprong komt de plant in Europa 
voor, maar is nu over de hele wereld te vinden. 
En als u (inheemse) orchideeën wilt kweken uit 
zaad, dan is een bedje van liggende vetmuur 
de ideale kweekplek. 

(Met dank aan natuurbericht.nl dat mij inspi-
reerde om over dit plantje te schrijven. Via deze 
website kunt u zich dagelijks of wekelijks per 
e-mail laten informeren over leuke natuurbe-
richten. Een aanrader!)

Ineke Bams, IVN-natuurgids

Dwergplantjes tussen
de stenen

VOKU BV geeft een 
weekendje Londen weg!
Mijdrecht - Familie Van Boksel uit 
Vinkeveen is de gelukkige winnaar 
van een weekendje weg naar Lon-
den. Door in de actieperiode kunst-
stofkozijnen te bestellen bij VOKU 
BV, maakte de familie automatisch 
kans op deze mooie prijs. Het week-
endje weg is beschikbaar gesteld 
door Weru, producent van kunststof 
ramen en deuren. Michiel Voortjes, 
directeur van VOKU BV, is trots dat 
hij de reis samen met zijn collega 
verkoper Rob Schouten mag weg-
geven. Voortjes: “We leveren hoog-
waardige producten. Voor de consu-
ment leveren de kunststof ramen en 
deuren van Weru alleen maar voor-

delen op. Wij zijn al 25 jaar een erg 
enthousiaste exclusief dealer van 
Weru en dan mogen we nu ook nog 
deze prijs weggeven, super toch? 
Prijswinnaars de heer en mevrouw 
Van Boksel:
“We zijn uitstekend geholpen door 
VOKU BV. We kozen voor kunst-
stof ramen vanwege de besparing 
en duurzaamheid. Dat we met on-
ze aanschaf kans maakten op de-
ze fantastische prijs was daarbij een 
leuke bijkomstigheid. We hadden 
nooit verwacht dat we de prijs ook 
daadwerkelijk zouden winnen!” 
Uit de klanttevredenheidsonderzoe-
ken van Weru in 2007 en 2008 bleek 

al dat 98% van de klanten tevreden 
is. Deze tevredenheid gaat over de 
kwaliteit van de producten, maar 
ook over de service van de Weru-
dealers. Voortjes:
“Bij het plaatsen van kunststof ra-
men en deuren komt altijd maat-
werk kijken. Dat maatwerk levert 
VOKU BV in samenwerking met 
Weru zonder meerprijs.
Geen huis is hetzelfde, daarom ne-
men wij de tijd om de wensen door 
te spreken.
Uiteraard meten wij ter plekke ook 
alle maten exact op, zo is de klant 
ervan verzekerd dat alles perfect 
past.



Uithoorn - Zaterdag 23 mei heeft 
taekwondoka Wim Schoenmaker 
van Horangi meegedaan aan het 

drukbezochte open “Windmills” tae-
kwondo toernooi. 
Taekwondo heeft verschillende wed-

strijdvormen van taekwondo. Dit in-
ternationale toernooi was gericht 
op het sparren. Sparren is een ge-
vecht, gebonden aan scherpe regels 
om de veiligheid van de atleten te 
waarborgen. Men moet daarom be-
scherming dragen aan de schenen, 
onderarmen, hoofd, gebit en het 
kruis. Daarnaast hebben de atleten 
een zogenaamd pantser om. Dat is 
een beschermlaag voor het bovenli-
chaam dat aan de achterkant wordt 
vastgeknoopt. Als de tegenstander 
door middel van een correct uitge-
voerde trap wordt geraakt, krijg je 
een punt. De sporter met de meeste 
punten aan het einde van de wed-
strijd, wint. Het is dus zaak om slim-
mer en sneller de tegenstander te 
zijn en de strategie aan te passen op 
het spel van de tegenstander. 

Wim Schoenmaker
Wim Schoenmaker kwam voor Ho-
rangi uit op dit internationale toer-
nooi in Dordrecht. 
Zijn eerste wedstrijd was tegen een 
Engelsman. De 20-jarige Wim vocht 
in deze wedstrijd vooral op de coun-
ter: hij wachtte de actie van de te-
genstander af en maakte met snel-
le tegenaanvallen punten. Wim en 
coach Bas Bokkes hadden blijkbaar 
de juiste tactiek gekozen.
Het werd 6-0 in het voordeel van 
de Wilnisser. De volgende wedstrijd 
was direct de finale. In de eerste 
ronde van de finale - een wedstrijd 
bestaat uit 2 rondes van 2 minuten 
- gebruikte Wim dezelfde tactiek als 
in de voorgaande wedstrijd.

Dit resulteerde in een 1-0 voor-
sprong. Sporter en coach wisten 
dat de 10 jaar oudere en meer er-
varen tegenstander druk zou gaan 
zetten om de stand in te halen. Wim 
was helaas niet in staat deze op-
mars te stuiten. Het werd 1-4. Toch 
een prachtige 2e plaats voor de jon-
ge atleet. 
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Qui Vive JA2 kampioen
De Kwakel - Na een seizoen met 
veel invallers, was de JA2 onge-
merkt in de ranglijst van de 3e klas-
se A naar boven geklommen.
Pas in de laatste 2 wedstrijden bleek 
dat er met de tussenstand van toen 
door 2x te winnen een kampioen-
schap mogelijk zou worden. Maar 
liefst 5 van de 8 teams hadden nog 
een theoretische kampioenskans. 

Dankzij tweemaal winst leek er dus 
geen vuiltje meer aan de lucht. In de 
laatste wedstrijd tegen FIT waren de 
spelers niet overmoedig en zeer so-
lide werd hier een 1-7 overwinning 
behaald. 

Helaas verklaarde de Bond een 
wedstrijd van naaste concurrent 
HBS JA3 tegen Pinoke JA4 ongel-

dig, zodat het kampioenschap aan 
een zijden draadje kwam te hangen. 
Op zondagmiddag 24 mei kwam het 
verlossende telefoontje bij coach 
Bart Spaargaren dat HBS JA3 de 
extra inhaalwedstrijd tegen Pino-
ke had verloren, zodat het feestje 
bij FIT om het eventuele kampioen-
schap maar alvast te vieren, geluk-
kig terecht bleek te zijn!

Qui Vive Gemengd 
Dubbel-1 kampioen
Uithoorn - Het is het senioren team 
Qui Vive 1 gelukt om kampioen te 
worden in de landelijke Gemengd 
Dubbel  klasse 7. Nadat vorig jaar de 
meeste spelers (Anne Maas, Nik Sol 
en Dave Wiersma) de junioren com-
petitie al mochten verruilen voor de 
senioren competitie kwam dit jaar 
ook Frederique Brouwer vanuit de 
junioren het seniorenteam weer 
als vanouds versterken. Het resul-

taat was er naar en tijdens de ze-
ven wedstrijddagen, waarbij elke 
keer 8 partijen moesten worden ge-
speeld hoefden maar twee keer een 
partij aan de tegenstander te wor-
den weggegeven. Gelukkig kunnen 
deze jonge senioren volgend jaar 
dus in een hogere klasse hun ware 
aard beter tonen. Mede dank zij de 
kunstgrasbanen van Qui Vive hoefde 
dit jaar geen wedstrijden verplaatst 

te worden. Sterker nog, de uitwed-
strijd op de gravelbanen van Popeye 
kon alleen doorgaan nadat besloten 
werd uit te wijken naar de Qui Vive 
banen.  Dit jaar is bij de competitie 
voor het eerst intensief gebruik ge-
maakt van het vorig jaar vernieuwde 
middenterras met bijbehorend cha-
let. Voor zowel de tegenstanders als 
de thuisclub is dit een grote aan-
winst gebleken.

Horangi verovert podium-
plaats op open ‘Windmills’

Uithoorn Heren 4 zijn 
kampioen
Uithoorn - Tennis – Het 4e Heren  
team van de zaterdag van TCU is op 
zaterdag 23 mei kampioen gewor-
den. Na jaren lang in een mix team 
gespeeld te hebben besloten Ton, 
Chris ,Victor en Mark dit jaar in een 
heren team te gaan spelen  En dat 
werd meteen een fantastisch sei-
zoen ! Alleen de eerste dag werd 
er gelijk gespeeld , de overige wed-
strijden werden ruim gewonnen. En 
zo was het kampioenschap op de 6e 
speeldag al een feit. Maar ook de 
laatste speeldag werd met een 6-0 
overwinning afgesloten. Niet alleen 
het 4e team werd kampioen ook het 
3e Heren team op de zaterdag werd 

kampioen !! Na vorige jaar nog laat-
ste te zijn geworden wisten  Emma-
nuel, Stefan, Rob,Wilfred, Jasper en 
Igor alle wedstrijden te winnen .Ze 
mochten hun laatste wedstrijden 
thuis op de club spelen en konden 
meteen proosten met champagne.
Beide teams zullen volgend jaar een 
klasse hoger gaan spelen.
Zaterdag 23 mei kon er nog meer 
champagne vloeien bij TCU Uit-
hoorn. Het 2e gemengde team van 
de zaterdag met Bas, Jarl ,Maar-
ten, Anouk, Marije en Lonneke wis-
ten alle zaterdag te winnen. Ook zij 
speelden hun laatste wedstrijd thuis 
Samen met het 3e Heren team kon 

er dus geproost en een feestje ge-
vierd worden.
Buiten de reguliere competitie wordt 
er ook door een aantal teams deel-
genomen aan de regio competitie. 
Het  Dames team van Ria,Rees,Hetty
,Joop,Froukje en Refina deed dit jaar 
voor het eerst mee en werden met-
een eerste ! Een knappe prestatie
Alle teams zullen aanstaande zater-
dag gehuldigd worden tijdens een 
gezellige bbq.
Meteen gaan ook de clubkampioen-
schappen voor de mix van start.
Voorlopig wordt er dus nog volop 
getennist op het park van Tennis 
Club Uithoorn.

Van links naar rechts: Arnoud van Markesteijn, Victor Nottet,Mark Schouten ,Chris Evers en Ton Meijster

Sijbrants & van Olst wordt 
kleedkamersponsor KDO
Uithoorn - Sijbrants & van Olst is 
kleedkamersponsor geworden bij 
KDO. Hiermee steunt de optiekzaak 
uit Uithoorn de nieuwbouw van KDO 
die in mei van start is gegaan.
Sijbrants & van Olst Speciaalop-
tiek heeft zich in de afgelopen twin-
tig jaar ontwikkeld tot een bekende 
optiekzaak in de regio. Opgericht in 
1989 door Muus Sijbrants en Coen 
van Olst, is Sijbrants & van Olst te-
genwoordig echter meer dan een 
winkel waar men terecht kan voor 
een bril of contactlenzen. 
Zij onderscheidt zich met bijzonde-
re merken en monturencollecties. 
Merken als Gucci, Marlies Dekkers, 

Chanel, Oakley, Ray Ban, Mikli, Ar-
mani, Theo of Dolce & Gabanna lig-
gen ruim schoots in de winkel, dus 
keuze genoeg. Naast de monturen 
en lenzen is er ook veel kennis over 
oogzorg. Zo is er bij Sijbrants & van 
Olst een optometrist aanwezig, die 
tijdens een compleet oogonderzoek 
het oog kan checken op afwijkingen 
en ziektes zoals; staar, glaucoom en 
diabetes. Als er tijdens de gewo-
ne oogmeting voor een bril of len-
zen iets wordt gesignaleerd, waar-
door verder onderzoek wenselijk is, 
kan iemand voor een eerste scree-
ning een afspraak maken bij de ei-
gen optometrist. Sijbrants & van Olst 

Speciaaloptiek is sinds enige tijd 
bovendien onderzoekscentrum voor 
Eyescan, een oogkliniek die refrac-
tiechirugie zoals ooglaserbehande-
lingen aanbiedt. De optometrist van 
Sijbrants & van Olst heeft hiervoor 
een speciaal certificaat gehaald en 
is opgeleid op het gebied van voor- 
en nazorg bij refractiechirurgie.
Naast Sijbrants & van Olst zijn er al 
verschillende bedrijven die ook hun 
naam aan een kleedkamer hebben 
gegeven of die KDO op een ande-
re manier steunen. Wilt u meer in-
formatie over de sponsormogelijk-
heden bij KDO stuur dan een mail 
naar   bestuur@kdo.nl
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Unicef Ouder-Kind 
Golfwedstrijd weer 
een groot succes
Wilnis - Op tweede pinksterdag 
werd op GC Veldzijde weer het Uni-
cef Ouder Kind toernooi gespeeld. 
Dit toernooi, dat in Nederland op 
wel meer dan 100 banen wordt ge-
speeld, is geheel opgedragen aan 
Unicef. In 2008 werd maar liefst 
56.166,00 bijeengegolfd! Dit bedrag 
is door hoofdsponsor ABN AMRO 
verhoogd tot 58.000,00. 
Veldzijde deed alweer voor de 6e 
keer mee en zoals elk jaar met meer 
deelnemers. Dit jaar kwamen er 
op maandag 37 teams (74 deelne-
mers) naar Veldzijde om te strijden 
voor de grote prijzen, die door ABN 
AMRO beschikbaar waren gesteld. 
Voor Unicef wederom een financiële 
meevaller, want de spelers brachten 
dit jaar het recordbedrag van 555,00 

op. De teams waren verdeeld over 
twee categorieën:  De spelers met 
een officiële NGF Handicap op de 
grote baan en de spelers met Baan-
permissie en GVB op de Par3 baan. 
Dat was redelijk goed verdeeld. Het 
leuke van deze Ouder-Kind wed-
strijd is dat dit niet leeftijdgebonden 
is en ook grootouders met  klein-
kinderen mee spelen. Dat geeft een 
bont veld met deelnemers en we za-
gen dat de jongste deelnemer 6 jaar 
was en de oudste 72! 

Het weer was zeker geen spelbreker, 
mooier kun je het niet wensen, volop 
zon en de golfbaan lag er uitstekend 
bij. Dat was ook goed te zien aan de 
scores, die waren vaak erg hoog. Op 
de Par 3 baan wisten uiteindelijk Ri-

cardo met zijn vader Jack Pruijssers 
met 45 Stableford punten de hoofd-
prijs in de wacht te slepen. Op de 
Grote baan was de strijd nog veel 
feller en waren de verschillen mi-
nimaal: 3e plaats Mike en Rob Kui-
per (40 stf punten), 2e plaats Femke 
en Erwin van den Bosch (41 stf pun-
ten) en de echte winnaars Danique 
en Hans van Scheppingen gingen er 
met 42 stableford punten met de 1e 
prijs vandoor. Zij spelen bovendien 
in oktober de landelijke halve fina-
le en wie weet komt daar nog wat 
meer uit. Op de foto de beide win-
naars bij de prijsuitreiking. En vol-
gend jaar komen ze allemaal weer, 
zo heeft iedereen toegezegd. Zal 
wel weer een nieuw record kunnen 
worden.

DVDRV ‘kanopolo’ goed 
op dreef in toernooi
De Ronde Venen - Het kanopolote-
am van de kanovereniging De Ron-
de Venen is goed aan het nieuwe 
seizoen begonnen. De training bui-
ten is weer opgepakt en tijdens een 
toernooi in Amersfoort is het team 
goed voor de dag gekomen.  
Er kon in Amersfoort gespeeld wor-
den tegen een team van gelijke 
sterkte. Dit pakt in de Nederlandse 
competitie nog weleens anders uit.

Door het geringe verschil in sterk-
te waren de ploegen behoorlijk ge-
lijkwaardig aan elkaar. Dit kwam het 
spel van KVDRV ten goede. In de 
poule werd er gestart tegen een ri-
vaal uit de buurt. In een zeer span-
nende strijd trok KVDRV aan het 
kortste eind. In de beginfase had 
het team veel pech door een drie-
tal uitgelezen kansen die echter 

geen van alle het doel troffen. Bij 
een break-out scoorde UKC wel en 
trok daarmee de wedstrijd naar zich 
toe. Tegen Viking B haalde het team 
zijn eerste officiële wedstrijdpunten. 
Een ontlading volgde en de overwin-
ning was een prima opsteker voor 
het jonge team. De volgende twee 
wedstrijden werden gewonnen met 
een fors verschil. Het team eindig-
de uiteindelijk als 2e in de poule. In 
de daaropvolgende play-offs of kan-
goeroecompetitie moest er elke keer 
worden gespeeld tegen de winnaar 
of verliezer uit de andere poule.

Daarmee moest het team elke keer 
vol aan de bak omdat men de min-
dere teams niet meer tegenkwam.  
De eerste tegenstander was een 
taaie maar vooral het niet tot scoren 
kunnen komen brak het team op. 

Met 1-3 werd er verloren en daar-
mee ook de kans op een hoge klas-
sering. De tweede wedstrijd kwam 
het team achter, maar wist uitein-
delijk toch nog gelijk te maken. Een 
“golden” goal in de verlenging was 
de nekslag. De laatste wedstrijd 
werd er weer gewonnen met 6–4 en 
hiermee belandde het team als 5e 
en werd daarmee een goede mid-
denmoter. 
Het team Viking B werd uiteindelijk 
3e en het team van UKC 4e.

Uitslagen
UKC B - KVDRV  4-3
KVDRV – Viking B 6-4
Keistad Mix – KVDRV 1-8
Odysseus J – KVDRV 0-7
KVDRV – Windhappers 1-3
KVDRV – Viking B 0-1
KVDRV – Keistad F 6-4

Groep 6 meisjes Driehuisschool 
behalen een derde plaats 
in districtstoernooi
De Ronde Venen - Woensdag 27 
mei jl. ging het meidenvoetbalteam 
van groep 6 van de Driehuisschool 
op pad naar Houten om mee te spe-
len in het KNVB districtstoernooi 
van de regio West, afdeling Zuid. 
Al sinds 8 april, toen de meisjes het 
schoolvoetbaltoernooi hadden ge-
wonnen, werd hier vol spanning en 
plezier naar uitgekeken. 
De eerste wedstrijd werd glansrijk 
gewonnen met 2-1, door de twee 
prachtige goals van... Jany en Em-
ma. 
Helaas werd de tweede wedstrijd 
verloren met 0-1. Tijdens de eerste 
helft hadden de meisjes een straf-

fe tegenwind en werd er gescoord 
door de tegenpartij. In de tweede 
helft schoten Jany en Celine beiden 
op de paal en ondanks het aandrin-
gen van de Driehuisschool bleef het 
0-1. 
De derde wedstrijd begon met een 
achterstand van 0-1 na een vrije 
trap voor de tegenpartij. Minimaal 3 
mooie scoringskansen van de Drie-
huisschool werden door de sterke 
keeper van de Paulussschool tegen-
gehouden. De meiden lieten zich 
niet kennen en na een zeer span-
nende wedstrijd scoorde Emma uit-
eindelijk toch een mooi doelpunt en 
werd het 1-1. De Driehuisschool be-

haalde in de poulewedstrijden een 
gelijk aantal punten als de Pauluss-
school. In deze situatie werd door 
de KNVB gekeken naar het totaal 
aantal gescoorde doelpunten voor 
en helaas gingen de meiden hier-
mee net niet door naar de finale-
wedstrijd. 
De wedstrijd om de 3e en 4e plaats 
werd zeer overtuigend gewonnen 
door de Driehuisschool met 3-1 !. 
Met een prachtige beker en een 
glimlach ging het team na een leu-
ke middag weer naar Mijdrecht. 
Eva, Emma, Amy, Marijn, Jany, Ce-
line, Demi, Mayra, Claire en Judith: 
Top gedaan!

Prijsklaverjassen in
De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag  5 
juni is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel, Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562. Aanwezig zijn om, let op ja, 
20.00 uur en uiterlijk om 20.15 uur 

starten met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. Er zullen viermaal zes-
tien giffies gespeeld worden, de 
punten worden bij elkaar opgeteld, 
en de winnaar of winnares is be-
kend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:
1 Frank v.d. Laan met 7129 punten 
2 Jan van Kouwen met 7010 punten
3 Henk van Breda met 6849 punten
4 Greet Veraar met 6642 punten
5 Arie Kuijlenburg met 6467 punten

De poedelprijs was deze avond voor  
Henk v.d. Wilt.

ABN AMRO Hoofdklasse 
toernooi SV Argon een 
groot succes
Mijdrecht - Het was weer zover. 
Het prachtige hoofdklassetoernooi 
vond weer plaats aan de hoofd-
weg. Dit prestigieuze toernooi voor 
de E-top, D1 en C1 teams, gespon-
sord door de ABN AMRO, is inmid-
dels een klassieker geworden waar 
gerenommeerde verenigingen en 
BVO’s maar wat graag aan de start 
verschijnen.
Ook dit jaar was het deelnemers-
veld indrukwekkend. Zo versche-
nen o.a. aan de start FC Haar-
lem, FC Utrecht, Elinkwijk, Alphen-
se Boys, Westlandia, Hollandia, Ro-
da’23, Zeeburgia naast het organi-

serende Argon. Hoewel bij de start 
regenachtig, weerhield het de vele 
toeschouwers niet om het prachti-
ge evenement bij te wonen en te ge-
nieten van fantastische wedstrijden 
op het hoogste niveau. Nadat in de 
ochtend de poulewedstrijden wer-
den gespeeld en in de middag een 
heerlijke lunch werd verzorgd voor 
alle deelnemende teams en begelei-
ding, was het ’s middags tijd voor de 
kruisfinales en finales.
Het was goed om te zien dat de op-
leiding die de spelers van Argon ge-
nieten op een zeer hoog niveau is, 
aangezien alle 3 de teams de hal-

ve finales bereikten. De C1 van Ar-
gon moest na een spannende wed-
strijd en daaropvolgende penalty’s 
de winst aan Hollandia laten, de E-
top moest de meerdere erkennen in 
Haarlem en de D1 bereikte zelfs de 
finales na een bloedstollende penal-
tyreeks, 8-7!

Vervolgens konden alle toeschou-
wers genieten van 3 bloedstollende 
finalewedstrijden, waarbij de C1 van 
Hollandia de meerdere was van Ro-
da’23, Zeeburgia te sterk was voor 
Argon D1 en Haarlem E-top Elink-
wijk versloeg na strafschoppen.

Avond4daagse voor kinderen 
van de Veenzijdeschool
Wilnis - De kinderen van de Veen-
zijdeschool hebben dit jaar weer 
meegewandeld met de Vinkeveen-
se avond4daagse. De kinderen lie-
pen afhankelijk van hun leeftijd de 5 
of de 10 kilometer.
De eerste avond gingen ze allemaal 
vol goede moed van start. Helaas re-
gende het, maar gelukkig was ieder-
een bewapend met regenjas of pa-
raplu de deur uit gegaan. De twee-
de avond was het weer somber en 
grijs, maar gelukkig bleef het droog. 
De derde avond was voor de klein-
sten de langste route. Er leek geen 
eind te komen aan die 5 kilometer. 
Maar gelukkig heeft iedereen, me-
de dankzij het mooie weer, het vol-
gehouden.

Ook de laatste avond scheen de 
zon volop. Na de uitreiking van de 

medailles liepen de kinderen trots 

achter de muziek aan richting Ma-
ria-Oord. De leerkrachten van de 
school zijn heel erg trots op hun 
wandelaartjes.
Meer informatie over de Veenzijde-
school: www.deveenzijdeschool.nl
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Eindshow Dancestudio 
Shanna Elleswijk

Uithoorn - Afgelopen zondag schit-
terden alle leerlingen van de Dance-
studio in een grootse eindshow. 
Twee uitverkochte zalen, ruim 600 
bezoekers, waren getuigen van een 
spetterende show vol dans, zang en 
drama.
Door de inbreng van de theateraf-
deling van de dancestudio groeide 
de eindshow uit tot een afwisselend 
geheel. Hip hop, tapdance, klas-

siek en jazzballet alles kwam voor-
bij, maar ook nummers uit de musi-
cals Ciske de Rat, Oliver, De Jantjes, 
All Shook Up en Spring Awakening, 
live gezongen én gespeeld door de 
theaterklassen, maakten veel indruk 
op het publiek.

Ontroerend was ook zeker het op-
treden van de peuters van 3 en 4 
jaar die dit jaar gestart zijn met de 

ADV cursus. Zo’n 30 prinsesjes en 
indiaantjes vertoonden hun kunsten 
op het podium en maakten er soms 
een geheel eigen show van!
Voor de leerlingen een weekend vol 
spanning en zenuwen, maar vooral 
ook veel gezelligheid. Dancestudio 
Shanna Elleswijk is het afgelopen 
jaar uitgegroeid tot een plek waar 
jong en oud kunnen leren in dans 
en theater.

Dansshow Nicole komend 
weekend in Mijdrecht
De Ronde Venen - Komend week-
end staat het weer te gebeuren... 
de leerlingen van jazz- en showbal-
let Nicole staan weer te popelen,  
ze zijn er helemaal klaar voor: Dé 
show! Op 6 en 7 juni zal de sport-
hal Phoenix in Mijdrecht één grote 
danstempel worden. Alle 500 leer-
lingen zullen in de meest prachtige 
kostuums laten zien wat ze het afge-
lopen seizoen hebben geleerd. Klein 
en groot, jong en oud, iedereen doet 
mee! Het wordt een spektakel met 
zang en dans. Musicals zoals Foo-
tloose, maar ook films James Bond, 

Mega Mindy en natuurlijk de hits 
van nu zullen voorbijkomen. Ook zal 
de showgroep een caribisch feestje 
neerzetten met live artiest Ro Deira. 
Alom een zeer gevarieerd program-
ma, waar iedereen van zal gaan ge-
nieten. 
Na jaren van tevredenheid de show 
in Uithoorn te hebben neergezet, is 
dit jaar ervoor gekozen om weer te-
rug te keren naar Mijdrecht. Sport-
hal de Phoenix is daar de aangewe-
zen locatie voor, met voldoende par-
keergelegenheid op en om het ter-
rein.

De voorstellingen zijn op zaterdag 6 
juni, aanvang 19.30 uur (zaal open 
19.15 uur) en op zondag 7 juni, aan-
vang 12.30 uur (zaal open 12.15 uur). 
De zaterdagshow is uitverkocht, 
maar voor de zondag zijn nog en-
kele kaarten te verkrijgen. De kaar-
ten zijn te verkrijgen bij de sponsors 
Café Het Rechthuis of bij kapsa-
lon Backstage. De Rabobank is de 
hoofdsponsor van jazz- en showbal-
let Nicole, zij hebben er o.a. voor ge-
zorgd dat de meiden van het show-
ballet in een nieuw outfit hun vele 
optredens kunnen bezoeken. 

Nascholingsavond techniek op OBS Willispoort:

Technisch speelgoed, 
biomechanica en 
stroomkring centraal
Winis - Op dinsdag 19 mei jl. vond 
de laatste technieknascholings-
avond van dit schooljaar plaats op 
de Willespoort. Er kwamen 41 basis-
schoolleerkrachten, uit 14 verschil-
lende scholen, nascholen en werd 
door de techniekcoördinator van 
de gemeente De Ronde Venen een 
aantal mededelingen gedaan. 

Zo werd de Promodoetrailer en het 
promoteam van de OTIB gepromoot, 
en uiteraard het Leren ondernemen 
project Bizworld waar mede dankzij 
de Rabobank Veenstromen en het 
Dividend voor de samenleving in 
het nieuwe schooljaar weer 4 scho-
len aan mee mogen doen! Daarna 
volgden er drie boeiende leuke en 
interessante workshops.

In de eerste workshop, gegeven 
door Marieke Hochstenbach en 
Karim Amrani van de Waag Socie-
ty Creative Learning Lab te Amster-
dam, werd met  een computerpro-
gramma interactief speelgoed ge-
maakt. Met behulp van een sensor 
konden allerlei opdrachten aan zelf 
gecreëerd speelgoed verbonden 
worden, waardoor het materiaal in 
beweging kon komen en geluid kon 
produceren.
Met behulp van een laptop en tech-
nisch lego, maar ook kosteloos ma-
teriaal werden hierdoor de leukste 
creaties gemaakt en deze werden 
op film vastgelegd. ICT en techniek 
werden in deze workshop op een 
hele uitdagende manier gecombi-
neerd. Scholen kunnen met groe-
pen naar het Creatief Learning Lab 
te Amsterdam, maar kunnen deze 
workshop ook inhuren bij een tech-
niekproject. In de tweede workshop, 
gegeven door Ingrid de Maat van 
Technika 10, werden insecten in el-
kaar gezet met brandende ledlamp-
oogjes.

Eenvoudig
Hierbij kunnen de leerkrachten de 
leerlingen met behulp van een een-
voudige stroomkring op een leuke 
laagdrempelige manier met elektri-
citeit en solderen in aanraking bren-
gen. 

Er kon vervolgens ook een elektro-
spel gemaakt worden. De resultaten 
waren erg leuk en aantrekkelijk voor 
kinderen!

De derde workshop, gegeven door 
Peter Egbers en Yvonne Wierda, 
beiden fysiotherapeuten van Me-
disch Trainingscentrum Mijdrecht, 
nam de leerkrachten mee naar de 
wereld van de biomechanica en de 
dyspraxie.

Er werd goed gekeken op welke 
manier de houding en de bewe-
ging van kinderen bij een technie-
kles aangestuurd zouden kunnen 

worden en hoe een motorische ach-
terstand gesignaleerd zou kunnen 
worden. Hiertoe werd in een cir-
cuitvorm ook het een en ander qua 
houding en bewegingskracht in het 
gymlokaal ervaren.
Deze laatste workshop was inhou-
delijk een zeer grote ondersteu-
ning voor de leerkrachten en wel-
licht dat deze workshop in het nieu-
we schooljaar nogmaals aangebo-
den zal gaan worden. De Techno-
theek bedankt alle workshophou-
ders , enthousiaste leerkrachten en 
de gemeente voor een stuk finan-
ciële ondersteuning voor het be-
vorderen van techniek in de basis-
school! Volgend jaar volgen er we-
derom 5 spetterende nascholings-
avonden op dit gebied.
Want ook de conclusie van de ge-
meente luidde: Met het bevorde-
ren en ondersteunen van techniek 
in de basisschool moeten we abso-
luut doorgaan!

Vrijwilligersorganisaties ruim-
schoots vertegenwoordigd op 
info avond VLC
De Ronde Venen – Vorige week  
vond in het VLC te Mijdrecht een in-
formatieavond plaats over de Maat-
schappelijke Stages.
Verschillende betrokken vrijwilli-
gersorganisaties werden geïnfor-
meerd over de laatste ontwikkelin-
gen, konden er ideeën opdoen om 
deze stages in te vullen en kritische 
en positieve ervaringen uitwisselen.
De overheid stelt vanaf 2011-2012 
de maatschappelijke stages ver-
plicht voor alle leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Het is de be-
doeling jongeren de gelegenheid te 
bieden om kennis te maken met vrij-
willigerswerk en maatschappelijke 
organisaties en een zinvolle bijdra-
ge te leveren. Iris Kummeling, ver-
tegenwoordiger van Movisie, beet 
het spits af en gaf een toelichting 
over de achtergrond en de huidige 
trends. Zij signaleerde een uitbrei-
ding van het aantal sectoren, meer 
variatie in de stageactiviteiten en 
een verbetering van de onderlinge 
samenwerkingsverbanden.
Peter Lucas, coördinator maat-
schappelijke stages en decaan van 
het VLC, schetste een beeld van de 
invulling van 2004 tot heden: ‘in to-
taal hebben 720 leerlingen een sta-
geplek gevonden, wij zijn goed op 
weg, maar wij zijn er nog niet. De 
complexiteit van een schoolorga-
nisatie met 1900 leerlingen speelt 
hierin een rol. Maar het gaat beslist 
lukken.’

Korte film
Een korte film waarin verschillen-
de leerlingen gedurende hun sta-
ge werden gevolgd rondde het eer-
ste deel af: kennismaken met vrij-
willigerswerk en zich daar daad-
werkelijk voor inspannen bleek voor 
hen een zinvolle activiteit. Met eni-
ge schroom werden letterlijk en fi-
guurlijk stappen genomen in de 
vorm van de ‘Rolstoelbrigade”. Be-
slist voor herhaling vatbaar, conclu-

deerden alle betrokkenen.
Na de presentatie was er volop ge-
legenheid om tijdens de borrel, in 

informele sfeer, met elkaar ideeën 
uit te wisselen.
Verschillende vertegenwoordigers 
van vrijwilligersorganisaties zoals 
het Rode Kruis, Handje Helpen en 
Kringkoop, vertelden over hun suc-
cessen, maar ook waar zij tegenaan 
liepen.
Floor Groenendijk, Kringkoop: “wij 
zouden het prettig vinden als leer-
lingen een opdracht zouden mee-
krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een interview met een werknemer,  
zodat zij zich realiseren wat de con-
text is van de organisatie waar zij 
werken. Zij weten soms niet wat zij 
kunnen verwachten”.

Invulling
De verschillende landelijke Steun-
punten Vrijwilligerswerk en Vrijwilli-
gerscentrales zijn in de rol van sta-
gemakelaar betrokken bij het be-

middelen in maatschappelijke sta-
geplaatsen, voor De Ronde Venen is 
dat Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 

van De Baat. Naast de belangrijkste 
activiteit om te bemiddelen in vrijwil-
ligerswerk, ondersteunen zij de vrij-
willigersorganisaties bij het ontwik-
kelen van beleid en het zoeken naar 
mogelijkheden betreffende een ge-
schikte invulling.
Ter afsluiting bood Dyanne van Tes-
sel, coördinator en stagemakelaar 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, en ini-
tiator van deze avond, alle deelne-
mende organisaties een handlei-
ding/hand-out aan met aanwijzin-
gen over de aanpak van een beleid.
Want hoe pak je dat nou aan als je 
een stageplaats wilt bieden?
Wanneer u geïnteresseerd bent om 
een stageplaats aan te bieden of 
daar meer over wilt weten, neemt 
u dan contact op met Dyanne van 
Tessel. U kunt haar bereiken op di/
wo/do op 0297-230280 of per mail 
op d.vantessel@stichtingdebaat.nl

Open dag bij de 
Wilgenborgh in Waverveen
Waverveen - Komende zondag 7 
juni is het Wereld Naturistendag. Ter 
gelegenheid van deze dag staat bij 
het terrein “de Wilgenborgh in Wa-
verveen” de poort open vanaf 10.30 
uur tot 16.00 uur.

Geïnteresseerden krijgen een rond-
leiding over het terrein, dat door de 
leden van de vereniging is aange-
legd in de polder Groot Mijdrecht 
Noord aan de Proostdijerdwarsweg 
12 in Waverveen. Een polder waar 
momenteel veel discussie over is, 
omdat er plannen bestaan dit mooie 

stukje natuur onder water te zetten.
In het Groene Hart van Nederland 
wil de vereniging de Haagse Licht-
bond graag aan mensen laten zien 
dat je voor naturistisch recreëren 
echt niet naar het buitenland hoeft.
Achter de poort treft men een oa-
se van rust, een heerlijk zwembad, 
50 kampeerplaatsen, prachtige zon-
neweides, sportfaciliteiten en vooral 
een gemoedelijke sfeer.
Zo’n 1.9 miljoen Nederlanders re-
creëren (wel eens) bloot. In de sau-
na, op het naaktstrand of op een 
naturistencamping. De open dag is 

bedoeld om mensen kennis te laten 
maken met naaktrecreatie. Mensen 
die nog geen ervaring hebben met 
naaktrecreatie, kunnen komen kij-
ken hoe het naturistisch recreëren 
op een verenigingsterrein is geor-
ganiseerd. Bloot is op deze dag heel 
gewoon, maar zeker niet verplicht. 
Op de website  
www.blootgewonezondag.nl is alles 
te vinden over de open dag en de 
deelnemers. Ook kunt u informatie 
vinden op de website van de Haag-
se Lichtbond 
www.haagselichtbond.nl



Uithoorn - Zaterdag 16 mei was 
er in Aschbach een internationaal 
Sanda (chinees kickboksen) toer-

nooi. Dit toernooi wordt door veel 
Europese landen gebruikt om te kij-
ken hoe ze staan in de voor berei-
ding. In dit geval voor de Wereld-
kampioenschappen in Canada. Eu-
ropese toplanden zoals Turkije, Ita-
lië, Frankrijk en Zwitserland waren 
aanwezig, maar ook Duitsland, Oos-
tenrijk  en Griekenland waren verte-
genwoordigd.
Nederland werd vertegenwoordigd 
door de Nederlandse selectiegroep 
Sanda. In deze groep zitten 2 vech-

ters van de Sanda school Bailong 
Wugong. Het toernooi is full con-
tact en je moet meerdere wedstrij-

den, hierdoor speelt tactiek en zelf-
behoud een belangrijke rol. Sjors 
van Kessel vocht in de -75 kg klasse 
en moest zijn 1ste partij tegen een 
Zwitser,  een zware partij waardoor 
er een 3de ronde aan te pas moest 
komen. Zijn 2de partij was een Ita-
liaan die hij won op TKO. Hierdoor 
plaatste Sjors zich voor de finale. 
Sjors werd na 3 ronden 2de en pak-
te hierdoor Zilver.
Tim Zoutendijk besloot 2 weken van 
te voren om toch in de -80 kg klas-

se te vechten, zodat hij sterker zou 
zijn dan zijn tegenstanders. De 1ste 
partij was tegen een ervaren Duit-
ser die al meerdere winstpartijen op 
zijn naam heeft staan, echter Tim 
won deze knap door tactisch goed 
te vechten. Zijn 2de partij moest hij 
tegen een Zwitser die 4de  was op 
de EK, deze verloor hij net aan op 
punten. Tim werd hierdoor 4de. 
Beide vechters zijn nu geselecteerd 
voor het volgende internationale 
toernooi in China in juli. Dus hun fo-
cus en zware trainingen zullen zich 
daarop richten 
De Nederlandse selectie was in to-
taal met 10 vechters; totale score 
was 3x Goud, 3x Zilver, 1x Brons
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Rabobank Toertocht bij 
Fietsclub De Merel
De Ronde Venen - Fietsclub De 
Merel organiseert op zondag 7 
juni de Rabobank Toertocht. De 
naar de sponsor genoemde toer-
tocht vindt dit jaar voor de twee-
de keer plaats. Vorig jaar waren 
er veel deelnemers; dit jaar ho-
pen ze op nog meer.

Gekozen kan worden uit drie af-
standen, namelijk 50, 100 en 150 ki-
lometer. De afstand van 50 kilome-
ter is uitermate 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 ge-
zellig wat te drinken en te eten. Na 
de stop gaat de route via Vreeland 
en Vinkeveen 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 De Groene Jonker dat an-
derhalf jaar geleden bij de Dieren-
begraafplaats 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.
Gestart wordt bij Café-Bar De 
Paddestoel aan 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 eu-
ro voor de route van 50 kilometer 
en 3,- euro voor beide andere rou-
tes. Dit is inclusief een verzekering. 
Leden van TTC De Merel en ande-
re fietsverenigingen betalen 1,- eu-
ro 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 onderweg alle tijd: de eind-
controle sluit om 16.00 uur. 

Bij de start krijgt iedere deelnemer 
een attentie van de Rabobank.

Senioren league Spel en Sport 55+

Prijsuitreiking bowling-
competitie 2008/2009
Mijdrecht – Op dinsdag 27 mei 
vond in bowlingcentrum De Ke-
gel in Amstelveen de afsluiting 
plaats van de bowlingcompeti-
tie 2008/2009 van de senioren 
league van de Stichting Spel en 
Sport 55+. 
De bowlinggroep bestaat uit on-
geveer 75 actieve spelers die ge-
durende de periode van septem-
ber tot en met mei elke dinsdag-
middag bijeenkomen om te strij-
den om de VSB Wisselbokaal, de 
Jan van den Berg Wisselbokaal 
en de categorieprijzen voor de 
mannen en de vrouwen.
De prijzen werden dit jaar uitge-
reikt door Chris Snijders, voorzit-
ter van VSB Fonds De Ronde Ve-
nen.

Ter afsluiting van het seizoen keek 
Piet van Buul, plaatsvervangend 
voorzitter van de Bowlingcommis-
sie, terug op een succesvol jaar. 
Hij stelde vast dat de bowlinggroep 
zich mag verheugen op een con-
stant aantal trouwe deelnemers dat 
elke week de reis naar Amstelveen 
maakt. Hij sprak de hoop uit dat bij 
de aanvang van het nieuwe seizoen, 
eind augustus, zich weer een aan-
tal nieuwe deelnemers zal melden. 
Ook memoreerde hij de succesvolle 
eerste ontmoeting met de Bowling-
groep van de KLM, die door de Ron-
deveense senioren werd gewonnen. 

Van Buul stelde vast dat voor de 
bowlinggroep de onderlinge com-
petitie weliswaar een belangrijke 
element is, maar dat vooral ook het 
sociale contact voor de deelnemers 
een belangrijke motovatie is om el-
ke week mee te doen.  
De nieuwe voorzitter van de Stich-
ting Spel en Sport 55+, mevrouw 
Jos Kooijman, prees de bijzonder 
goede sfeer binnen de groep bow-
lers en onderstreepte het belang 
van de verschillende activiteiten die 
haar stichting voor de senioren or-
ganiseert.
Voordat Chris Snijders tot de prijs-
uitreiking over ging, kon hij mel-
den dat het plaatselijke VSB fonds 
dankzij een goed financieel beleid 
geen nadelige gevolgen van de hui-
dige crisis heeft ondervonden. Daar-
mee gaf hij impliciet aan dat de mo-
gelijkheid bestaat dat het fonds ook 
voor het komende seizoen de activi-
teiten van de stichting Spel en Sport 
55+ en van de bowlinggroep zal blij-
ven steunen. 

Resultaten
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Jo Kastelein (10227 
pins). Tweede werd Tiny Koeman 
(9473 pins) en de derde plaats was 
voor Magda Smit (9352 pins).
In groep B werd Annalies Blokdijk 
met 10536 pins eerste. Tweede werd 
Janny Groot (10349 pins) en de der-

de plaats was voor Wil Veldhoen 
met 10340 pins. 
In de hoogste categorie ging de 
eerste prijs naar Sophia Ettekoven 
(10728 pins). Molly van der Weij leg-
de beslag op de tweede plaats met 
10658 pins en Riek van Veen werd 
derde met 10854 pins. De VSB 55+ 
wisselbokaal ging bij de dames naar 
Sophia Ettekoven.

Uitslagen heren
In groep C werd  Lein Koeman win-
naar met 10378 pins. Antoine Arends 
(10192 pins) en Wim Pauw (10159 
pins) werden resp. tweede en derde. 
In groep B ging de overwinning naar 
Dirk Brinkman (10878 pins). Tweede 
werd Gerrit van Zijl (10828 pins) en 
Ab van der Vliet (10755 pins) legde 
beslag op de derde plaats. In groep 
A was de eerste prijs voor Johan 
Kuijper (11872 pins). Tweede werd 
Henk Nolte (11097 pins) en derde 
Jan van Zijl met 11095 pins. De VSB 
55+ wisselbokaal bij de heren was 
voor Johan Kuijper.
In de strijd om de Jan van den Berg 
bokaal voor de highest game scoor-
de Molly van der Weij met 204 pins 
de hoogste game bij de dames. Bij 
de mannen eindigde Johan Kuijper 
op de eerste plaats met een game 
van 268 pins. De aanmoedigings-
prijzen, (beelden vervaardigd door 
Sophia Ettekoven) gingen naar Ca-
to Boelé en Piet Oudshoorn.

De prijswinnaars. Staande v.l.n.r. Cato Boelé, Piet Oudshoorn, Sophia Ettekoven, Henk Nolte, Moilly v.d. Weij, Johan 
Kuyper (half zichtbaar), Ab v.d.Vliet, Jan van Zijl, Jo Kastelein, Dirk Brinkman, Annalies Blokdijk en Antoine Arends. Zit-
tend v.l.n.r. Janny Groot, Wil Veldhoen en Riek van Veen.

Hoge opkomst uitreiking 
Deaf Sports Awards 2008
Mijdrecht - Zaterdagavond kwa-
men uit alle uithoeken van Neder-
land talloze bezoekers naar Party-
centrum De Meijert in Mijdrecht. 
Daar werden namelijk de De-
af Sports Awards 2008 uitgereikt 
aan dove sporters. De Deaf Sports 
Awards worden jaarlijks georgani-
seerd door de Koninklijke Neder-
landse Doven Sport Bond, kortweg 
de KNDSB. Dit keer was De Meijert 
de thuisbasis. De in Mijdrecht wo-
nende Henk van Hardeveld behoor-
de tot de organisatie.

Na het spectaculaire openingsnum-
mer van dansgroep D-Crew begon 
het programma waar het allemaal 
om draaide: de bekendmaking van 
de winnaars in de categorieën Sti-
muleringsprijs, Beste Jeugdtalent, 
Beste Sportvereniging, Beste Sport-
ploeg, Beste Sportvrouw en Bes-
te Sportman. Er kwamen ruim 250 

mensen op af. Genodigden, fami-
lie, sponsoren en genomineerden 
genoten van de presentatie. Alles 
was via twee gebarentolken te vol-
gen. De presentatie werd uitste-
kend in gebaren gedaan door het 
dove duo Monica Versluis en Wim 
Heemskerk.

Winnaars
De Stimuleringsprijs ging naar de 
11-jarige atlete Lucinde Wierse-
ma uit Leiden. De award voor Beste 
Jeugdtalent wist zwemmer Giovan-
ni den Ouden uit Rotterdam binnen 
te halen. De Beste Sportvereniging 
werd de Rotterdamse Dovenzwem-
club (RDZC), die dankzij de vele 
vrijwilligers in gebaren zwemles kan 
geven aan dove kinderen. De award 
voor Beste Sportploeg ging naar 
het Nederlandse Damesfutsalteam. 
Grote verrassing was dat deze prijs 
uitgereikt werd door de Mijdrechtse 

Anouk Hoogendijk. Anouk is voet-
balster bij FC Utrecht en het Neder-
lands elftal. Als Beste Sportvrouw 
werd Marieke Voeten gekozen. Zij is 
voetbalster van het Utrechtse Catha-
rijne ’83. De laatste uitreiking van de 
avond was de award voor de Beste 
Sportman. De dove en slechtziende 
zwemmer Michel Tielbeke uit Raal-
te mocht de award in ontvangst ne-
men. Hij heeft deelgenomen aan de 
Paralympics in Peking en wist ook 
de limieten voor de Deaflympics, 
(de Olympische spelen voor doven 
en slechthorenden) te behalen, die 
in september dit jaar in Taiwan wor-
den gehouden. Plaatsvervangend 
voorzitter van Gehandicaptensport 
Nederland, Hans Blom, overhandig-
de hem de prijs. De organisatie kon 
terugkijken op een zeer geslaagde 
avond, waarvan iedereen, ook nog 
lang na het officiële gedeelte, ont-
zettend heeft genoten.

Alle winnaars van de Deaf Sports Awards 2008 verdienen een felicitatie voor hun bijzondere prestatie

Uithoornse kickboksers 
(chinees) behalen zilver 
op toernooi in Oostenrijk

VLTV presenteert het 34ste
Meeùs Tennis Plassentoernooi
Vinkeveen - Zaterdag 18 juli begint 
het 34ste Plassentoernooi op het ten-
niscomplex Molmhoek in Vinkeveen. 
In een week spelen zo’n 450 tennis-
sers hun wedstrijden in de categorie-
en 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DE,HE,DD,HD,GD) 
en overdag de Veteranen 55+ 6,7,8 
(DD,HD,GD). Naast de winnaars van 
vorig jaar in de categorie 3 Mark 
Riebel, HE en Denise van Putten DE, 
zorgt een sterk deelnemersveld voor 
toptennis in De Ronde Venen. Het 
plassentoernooi wordt dit jaar ge-
organiseerd in samenwerking met 
Meeùs Assurantiën B.V., Heijmerink 
TBI bouw, Reinders schilderwerken 
en Alrec in-store brand experience 
solutions. De deelnemers zullen vol-
gens het KNLTB-regelement onder 

toeziend oog van bondsgedelegeer-
de Joop Weijburg strijden om de ti-
tel en eer! Toptennis, veel gezellig-
heid en fantastische plassenmenu’s! 
Het plassentoernooi vindt al jaren 
plaats in de laatste volle week van 
juli. Naast toptennis en gezelligheid 
wordt er elk jaar gekookt op topni-
veau door een club vrijwilligers die 
het culinaire vak goed in de vingers 
hebben. Elke avond is er een thema 
op culinair gebied! Jaarlijks neemt 
het aantal deelnemers en toeschou-
wers toe door de geweldige locatie 
waar van het toptennis kan worden 
genoten in combinatie met heerlijk 
eten en gezelligheid! Prins Tennis 
Clinic op zondag 19 juli, 17.00 uur! 
Tijdens dit toernooi zal er een Prince 

Tennis Clinic gegeven worden. Deze 
tennisclinic duurt circa 1,5 uur en is 
geschikt voor tennissers van alle ni-
veaus. Tijdens de Prince Tennis clinic 
staat plezier in het tennisspel cen-
traal. Gedurende de clinic mag elke 
deelnemer de allernieuwste rackets 
van Prince testen.
De clinic kan o.a. bestaan uit:
- Oefeningen met een professioneel 
ballenkanon. - Drills waarin u het als 
dubbel moet opnemen tegen 1 van 
de topspelers van VLTV. - Een hard 
serveerwedstrijd met een servicevak 
vol prijzen. - Het terug proberen te 
slaan van een service van 200 km/h. 
- Allerlei leuke en leerzame tennis-
oefeningen van de leraren van VLTV 
die u gratis tennistips geven.
Prijzen zijn er ook! Naast het meten 
van de servicesnelheid ligt het ser-
vicevak boordevol prijzen! Elke prijs 
die u met uw service raakt mag u 
mee naar huis nemen. Tevens kun-
nen de deelnemers leuke prijzen 

winnen met de tennisspellen. Aan 
het eind van de clinic maakt elke 
deelnemer kans om een racket van 
Prince, een paar tennisschoenen van 
K-Swiss of een tennisvakantie van 
Camelot reizen te winnen. 
Opgeven voor deze clinic in mogelijk 
op  info@plassentoernooi.nl.

Finaleweekend 
In het weekend van 25 en 26 juli wor-
den op zaterdag de halve finales en 
op zondag de finales gespeeld. Ook 
is er weer een spetterende feest-
avond op zaterdag. Dit jaar wordt er 
een White Summer Night Party ge-
organiseerd. Doordeweeks overdag 
speelt het Veteranen toernooi zich af 
en is vrijdag de finale dag!

Inschrijven kan tot 26 juni 2009. 
Maar doe het snel want vol is vol! Dit 
kan op www.plassentournooi.nl, hier 
is ook alle overige informatie te vin-
den over het plassentoernooi.


