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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIE
BEZORGERS

Burgemeester Berry Groen heeft zojuist het fotoboek ‘Uithoorn Ongekend’ uit handen van Jan W. Mets (li.) ontvangen.
Naast haar een ontspannen en blije Louise Prins.

Presentatie
‘Uithoorn Ongekend’,
een bijzonder fotoboek
Uithoorn - Dinsdag 2 juni vond in
hotel-restaurant ‘Het Rechthuis aan
de Amstel’ de presentatie plaats van
het fotoboek ‘Uithoorn Ongekend’.
Het eerste exemplaar werd door
schrijver/dichter Jan W. Mets in een
feestelijke sfeer aangeboden aan
burgemeester Berry Groen. Jan W.
Mets heeft in de vorm van bijzondere en bijpassende poëtische teksten bijgedragen aan dit prachtige
fotoboek waarvan de beelden digitaal zijn vastgelegd door fotografe
Louise Prins, die zelf in Uithoorn
woont. Het boek is in eigen beheer
geproduceerd en uitgegeven (Uitgeverij PriMeBo). De presentatie
werd bijgewoond door familieleden,
vrienden en bekenden van de samenstellers, waarvan de naam Hans
Bos als initiatiefnemer en vormgever
van dit boek en drukkerij New Goff
NV niet mogen worden overgeslagen.
‘Uithoorn Ongekend’, met als ondertitel ‘Poëzie in beeld’, doet zijn naam
eer aan. Louise Prins heeft twee jaar
lang op de meeste onwaarschijnlijke tijdstippen en tijdens bijzondere weersomstandigheden ‘plaatjes geschoten’ van wat wij in doorsnee een heel gewone aanblik zouden vinden, ja er zelfs niet bij stil
zouden staan dat zelfs een simpele dakgoot een emotionele beleving
kan oproepen. “Als je het maar wilt
zien”, merkte burgemeester Groen
op in haar dankwoord na de over-

handiging van dit toch wel bijzondere fotoboek dat als relatiegeschenk
voor de gemeente Uithoorn is gemaakt. Zij was verheugd dat de samenwerking met Louise Prins, Jan
W. Mets en Hans Bos de gemeente
geen windeieren had gelegd. Integendeel. “Het resultaat overtreft in
ruime mate onze verwachting. Niet
voor niets heeft de gemeente hierin geïnvesteerd. We zijn er erg blij
mee”, aldus de burgemeester.
‘Verstild beeld’
Het ruim 200 bladzijden tellende
boek mag er dan ook zijn. Het 245
x 310 mm grote boek is gebonden/
genaaid en voorzien van een fraai
ogende hardcover en een paginawijzer. Het binnenwerk is van zwaar
papier waarop de talloze bijzondere
foto’s prachtig uitkomen. De opnamen zijn van een bijzondere artistieke kwaliteit. Elke foto straalt een
ongekend beeld van rust uit, iets dat
dwingt tot een nadere beschouwing.
Er zijn talloze herkenbare plekjes in
en rond Uithoorn en De Kwakel aan
te wijzen die herinneringen oproepen. Heldere en kleurrijke overzichten worden afgewisseld met schemerige en mistige beelden waarin
het gefotografeerde object een mystiek karakter krijgt en zich daarmee
presenteert in een ‘verstilde’ omgeving. Erg mooi! Mensen en verkeer
ontbreken bij deze opnamen en dat
doet recht aan de strekking van het
fotoboek. Op deze manier zullen de

meesten van ons de getoonde details van Uithoorn en De Kwakel nog
nooit gezien hebben of kunnen bewonderen. De bijbehorende tekst
van Jan W. Mets is louter poëzie die
wonderwel aansluit bij de prachtige
opnamen. De betekenis gaat uit van
een herinnering aan voorbije tijden,
met raakpunten aan het heden, de
natuur en techniek. Vaak subtiel verwoord in wat als dichterlijke kunst
wordt ervaren. Zijn poëzie wordt ondersteund door de bijbehorende afbeeldingen en omgekeerd. De tekst
is pakkend en gevoelig maar wordt
niet als een storend element ervaren, ook al omdat niet alle pagina’s
tekstdragers zijn en het letterbeeld
vaak in een ruimtelijk perspectief
is geplaatst. Achter in het boek is
een lijst afgedrukt waarin per pagina wordt aangegeven waar de foto
is gemaakt en wat die voorstelt. Een
uniek fotoboek om in alle rust van
te genieten. Een gelimiteerd aantal
exemplaren is te koop bij de betere
boekhandel, waaronder boekhandel
Ten Hoope in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. ISBN-nummer
978-90-814294-1-2. Het boek kost
39,95 euro.
Gelijktijdig met de presentatie van
het boek is in hotel-restaurant ‘Het
Rechthuis aan de Amstel’ een gelijknamige fototentoonstelling, met
foto’s en gedichten uit het boek,
van start gegaan. De tentoonstelling
duurt tot donderdag 4 juli. Toegang
is gratis.

28
appartementen
koop

Heb jij vakantie en wil je wat
extra’s bijverdienen?
Heb je tijd op woensdagmiddag?
We hebben nog diverse wijken
in Uithoorn en De Kwakel:

vanaf
€ 259.500,– v.o.n.

Bel (tijdens kantooruren)
0251-674433
Vragen naar Rogier of Marco

ontwikkeling
Koop Lenstra Makelaars o.z.
Amstelplein 6-12, Uithoorn
T 0297-524124
www.kooplenstra.nl

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39, Uithoorn
T 0297-567863
www.ekz.nl

www.park-krayenhoff.nl
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3

Teveel gedronken

Uithoorn - Een automobilist had
woensdag 27 mei ruim drie keer teveel gedronken. Bij een alcoholcontrole op de Admiraal van Ghentlaan
rond halfnegen in de avond viel hij
door de mand.
Naast een rijverbod van 10 uur werd
ook zijn rijbewijs ingevorderd.

Oplichting door namaak
pakjesbezorger
Uithoorn - Een oudere bewoonster in de wijk Legmeer is afgelopen
week slachtoffer geworden van een
namaakpakjesbezorger. Op handige
wijze kon hij haar pingegevens in
handen krijgen.
De man kwam aan de deur met een
pakje. Dat had zij overigens niet besteld. Voor ontvangst moest zij een
heel klein geldbedrag met haar pinpas afrekenen. Door een defect in
het apparaat lukte het intoetsen van

de pincode niet en nam hij het pakje
weer mee. De dader beschikt op deze manier over de pasgegevens en
de pincode. In veel gevallen worden
op deze manier grote bedragen afgeschreven. De passen zijn op tijd
geblokkeerd.
De politie waarschuwt om geen ongevraagde pakjes aan te pakken en
al zeker niet daar een klein bedrag
voor te betalen. Dat hoeft namelijk
nooit.

Straatspeeldag De Kwakel
wederom groot succes
De Kwakel – Vorige week woensdagmiddag was het weer groot feest
in De Kwakel. Op de Stelling en de
Linie was weer de Straatspeeldag
georganiseerd. Er was heel veel leuk
speelmateriaal waarmee de kinderen zich kostelijk vermaakten.
Buurtbeheer had het weer geweldig

voor elkaar. Buiten de vele spelletjes
was er natuurlijk ook een knutselhoek en er waren maar liefst twee
springkussens. Deze middag kon
weer worden georganiseerd dankzij
de financiële steun van de Gemeente Uithoorn en Woongroep Holland.
De UBA leverde geheel gratis mate-

riaal waarmee de kinderen konden
werken en schilderen. Uiteraard is
zo’n middag niet te realiseren zonder de vele vrijwilligers.
Elders in deze krant vindt u een hele
pagina met een foto impressie van
deze middag.

Primeur in De Kwakel

Tavenu organiseert eerste
Nederlandse steelbandfestival
De Kwakel - Op zaterdag 20 juni zal het centrum van De Kwakel
swingen op tropische klanken van
diverse steelbands. Tavenu organiseert in samenwerking met Steelbandshop Holland het eerste Nederlandse steelbandfestival. Naast
de steelband van Tavenu zullen diverse steelbands uit Nederland optreden en de Duitse jeugdsteelband
PanGanG.
’s Middags zal om 16.00 uur begon-

nen worden met een play-in. De diverse steelbands en ook solisten
zullen één grote steelband vormen
en samen nummers spelen als Spanish Eyes, de Lambada en O Happy Day.
’s Avonds zal het festival om 19.30
uur officieel worden geopend door
de First Secretary van de ambassade van Trinidad en Tobago uit Brussel, de heer Bruce Lai. Daarna zullen de verschillende steelbands voor

swingende muziek zorgen en tussendoor wordt er gedanst door o.a.
de limbogroep van Dansschool Nicole uit Mijdrecht.
De avond zal worden afgesloten
door de Steelband van het Korps
Mariniers die nationaal en internationaal één van de topsteelbands is.
Het evenement vindt plaats in het
centrum van De Kwakel, voor het
dorpshuis De Quakel en cafetaria ’t
Trefpunt. De toegang is gratis.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

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

N

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Huishoudboekje goed in de
gaten houden
2010 en de jaren 2011 tot en met
2013 een sluitende begroting voor te
leggen aan de raad en dat zullen we
ook waarmaken. Dat maakt dat we
nu al keuzes moeten maken om dat
voor elkaar te krijgen. We hoeven
geen drastische maatregelen te nemen, maar moeten wel goed kijken
hoe we het beschikbare geld gaan
besteden zonder onze ambities uit
het oog te verliezen”.
Het college wil ook graag weten hoe
de ﬁnanciële positie er voor de jaren
2013 tot 2020 uitziet en heeft dat laten uitrekenen.” Want”, zegt Levenbach, “plannen die we nu gaan uitvoeren, kosten ook over een aantal
jaren nog geld, bijvoorbeeld in onderhoud. Gebleken is dat er over
een aantal jaren problemen zouden
kunnen ontstaan als we nu niet bijsturen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we plannen in een langzamer tempo gaan uitvoeren. Van
bezuinigingen zoals een aantal jaren geleden is dan ook absoluut
geen sprake”.

U

W

S

Problemen niet onderschatten
Gemeentebelangen stemde tegen
het programmaplan 2010. Fractievoorzitter Robert Timmers legt uit
waarom. “Wij vinden dat er onvoldoende kaders zijn om het programmaplan financieel dekkend te krijgen. De begroting voor 2010 laat
een tekort zien van 1,3 miljoen. Het
wordt spannend of wethouder Levenbach kans ziet om de begroting
sluitend te krijgen. We hebben geprobeerd daarvoor kaders mee te
geven, maar die konden helaas niet
rekenen op een meerderheid in de
raad. Eén van onze kaders was om
een maximum te stellen aan het gebruik van de reserves voor het begrotingstekort in 2010. We hebben

Jaarrekening,
voortgangsrapportage
en programmaplan
vastgesteld
De gemeente maakt ieder jaar
een begroting voor de komende vier jaar. Halverwege elk
jaar wordt over de voortgang
van het lopende jaar gerapporteerd. Na afloop van een
begrotingsjaar wordt de balans opgemaakt.

bijdrage krijgt van € 800.000. Het tekort van één miljoen zou daarmee
grotendeels opgelost zijn. Nu het kabinet economische maatregelen treft
om de kredietcrisis het hoofd te bieden, wordt pas binnenkort bekend
of die hogere bijdrage er ook werkelijk komt.

Vorige week besprak de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2008, de voortgangsrapportage 2009 en het programmaplan
2010. De stukken zijn allemaal vastgesteld: alle fracties hebben ingestemd met de jaarrekening, het jaarverslag en de voortgangsrapportage. Gemeentebelangen stemde tegen het programmaplan. De overige fracties stemden voor. Hieronder
wordt kort weergegeven wat de drie
stukken inhouden. Daarnaast kunt u
de reacties lezen van de verschillende raadsfracties en wethouder ﬁnanciën Levenbach.

Programmaplan 2010

Jaarrekening en
-verslag 2008
Wethouder Maarten Levenbach

E

Robert Timmers

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

I

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Wethouder financiën Maarten Levenbach is blij dat de gemeenteraad
akkoord is gegaan met de jaarrekening 2008, de voortgangsrapportage
2009 en het programmaplan 2010.
Hij begrijpt dat er tijdens de raadsvergadering veel gediscussieerd is
over de toekomstige ﬁnanciële situatie van de gemeente, er is immers
nog geen sluitende begroting voor
2010. “De gemeente heeft veel ambities die goed zijn voor de inwoners van Uithoorn. Ze moeten zorgen voor een nog betere leefomgeving voor iedereen. Maar ambities kosten ook geld. Dat geld
hebben we, maar we moeten natuurlijk het huishoudboekje wel goed
in de gaten houden. Het college heeft de
plicht om
voor

E
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Het gemeentebestuur heeft ‘het wonen’ in Uithoorn als speerpunt van
beleid gekozen: Uithoorn als aantrekkelijke woongemeenschap, uniek
gelegen aan de Amstel en het Groene Hart, vlakbij alle grootstedelijke
voorzieningen.
Aantrekkelijk wonen doen we niet
zomaar: een passend huis, leuke
omgeving, goede bereikbaarheid,
voldoende voorzieningen, onderwijs, werkgelegenheid, het hoort er
allemaal bij. In het jaarverslag 2008
is beschreven welke projecten zijn
uitgevoerd of gestart om dit te bereiken.
Voor de uitvoering van de plannen is
een begroting vastgesteld. De jaarrekening 2008 is nagenoeg sluitend.
De gemeente kwam in 2008 nauwelijks geld tekort, maar heeft ook geen
geld overgehouden.

Voortgangsrapportage 2009

De begroting 2009 telt maar liefst 52
boodschappen. Boodschappen zijn
plannen die de gemeente in 2009 wil
laten beginnen of uitvoeren. De uitvoering van de ‘boodschappenlijst’
loopt volgens planning, zo is in de
eerste voortgangsrapportage te lezen. De voortgangsrapportage laat
wel een tekort zien van ongeveer
één miljoen euro. In september 2008
heeft het rijk aangekondigd dat de
gemeente in 2009 een hogere rijks-

Het programmaplan is de basis voor
de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011-2013. Het programmaplan bestaat uit de boodschappen voor 2010 en de ﬁnanciële kaders. Uitgangspunt voor de begroting is dat er geen structurele ﬁnanciële tekorten ontstaan. Met andere
woorden: de begroting 2010 en de
meerjarenbegroting moeten sluitend
zijn. Op dit moment is dat nog niet
het geval als gevolg van gemeentelijke ambities en de kredietcrisis. Het
college zal in het najaar een sluitende begroting aan de gemeenteraad
aanbieden.
De afgelopen jaren waren de boodschappenlijsten lang en ambitieus,
gebaseerd op het coalitieprogramma 2006-2010. De boodschappenlijst voor 2010 is veel korter en telt
slechts 8 nieuwe boodschappen. Uiteraard worden de ingezette boodschappen uit voorgaande jaren verder uitgevoerd. Dat betekent echter niet dat het gemeentebestuur
geen ambities meer heeft. De korte lijst wordt veroorzaakt door de gemeenteraadsverkiezingen die op 3
maart 2010 worden gehouden. Het
dan te vormen gemeentebestuur zal
een nieuw coalitieprogramma maken waaruit nieuwe boodschappen
zullen voortvloeien. De boodschappen 2010 zijn in februari 2009 door
de gemeenteraad vastgesteld; in de
begroting 2010 worden ze verder uitgewerkt.
De boodschappen zijn:
- Uitvoering Wet inburgering
- Geïntegreerde dienstverlening
werkgeversloket in de regio
- Uitbreiding Informatievoorziening WMO en sociale zaken
- Armoedebestrijding met
extra aandacht voor kinderen
- Evaluatie hondenbeleid
- Uitvoering ﬁetsbalans
- Herinrichten groenzone
Meerwijk
- Toegangscontrole
afvalscheidingsdepot

ook voorgesteld om vooral werkzaamheden uit te voeren waarvoor
we zo min mogelijk externen hoeven
in te huren. Andere fracties vonden
onze voorstellen sympathiek, maar
gaan er vanuit dat het college met
een oplossing komt. Ze kijken wat
ons betreft te makkelijk tegen het begrotingstekort voor 2010 aan”.

Jan Mollema

Goed voor sociaal zwakkeren
“Niemand wordt slechter van het gemeentelijk beleid en het gaat niemand meer kosten” zegt Jan Mollema, fractievoorzitter van de PvdA. “
Deze coalitie heeft voor het eerst het
lef gehad om naar de ﬁnanciële situatie op de hele lange termijn te kijken. Daarvoor gebeurde dat voor ongeveer vier jaar. We moeten gaan
schuiven met budgetten, maar bezuinigen is niet nodig. We kunnen
natuurlijk niet voorspellen hoe het in
de toekomst gaat, maar door de financiën goed in de gaten te houden
kunnen we op tijd ingrijpen”. Mollema
is tevreden over de afgelopen perio-

de: “We hebben goed ﬁnancieel beleid gevoerd, dat blijkt uit de cijfers.
Er zijn veel plannen uitgevoerd. Wat
ik heel belangrijk vind is dat we veel
hebben kunnen doen voor de sociaal
zwakkeren in onze gemeente. En dat
blijven we doen, ook in 2010”.

Jordy Keimes

Op koers
Volgens Jordy Keimes van het CDA
ligt de gemeente op koers met alle
projecten die op de plank lagen. “Het
is een stoomboot die in volle vaart is.
Meer kleur en ﬂeur, nieuwe schoolgebouwen, uitdagende speeltoestellen en het buurtbeheerproject zijn
daar mooie voorbeelden van. We
hebben een transparant financieel
beleid en de begroting voor 2010 is
niet zorgwekkend. Door op tijd bij te
sturen komen we gewoon weer op
koers, ook voor de wat langere termijn”. Volgens het CDA liggen er
ook kansen voor de toekomst. Keimes noemt er een paar: “We kunnen
dankzij de omlegging van de N201
een mooi Dorpscentrum maken. We
willen ook proberen Park Krayenhoff
en het burgemeester Kootpark beter

aan elkaar en de rest van Uithoorn te
verbinden door verplaatsing van de
remise van Connexxion en de naastgelegen garage. Voor ons is het ook
belangrijk om samen met onze buurgemeenten meer kansen te benutten. Bijvoorbeeld voor een leuke, gezellige Amsteloever aan beide zijden
met uitgebreide recreatiemogelijkheden. Gezelligheid in Uithoorn dus!”.

Ria Zijlstra

Coalitie te laconiek
Bij GroenLinks overheerst teleurstelling over de laconieke houding
rond de financiële perikelen. Fractievoorzitter Ria Zijlstra: “De coalitie
leeft op te grote voet waardoor al in
2010 een tekort ontstaat dat daarna
alleen maar oploopt. Wij verbazen
ons over de coalitiepartijen die daar
nauwelijks op ingingen en dat pas
bij de begrotingsbehandeling in november willen bespreken. Wij zijn er
als raad voor om het college kaders
mee te geven voor de beperking van
kosten. Dat is nu niet gebeurd”. Een
ander punt is de inhuur van externen. Zijlstra: “Het college heeft hiervoor een onderzoek aangekondigd.
We zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten, want de kosten rijzen de pan
uit. We hebben de indruk dat aller-

lei mensen worden ingehuurd om
de plannen in het coalitieakkoord
vóór de verkiezingen in maart 2010
te realiseren”. Het derde punt waar
GroenLinks iets over wil opmerken
is de jaarrekening 2008: “De jaarrekening 2008 heeft nog steeds geen
meetbare effecten. Daardoor kunnen we als raad geen sturing geven, het is hard nodig dat dat van de
grond komt”.
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ALGEMENE INFORMATIE
Ananda van den Aardweg

Ambities zijn vertrekpunt
“Ik vind het jammer dat de eerste zin
van het programmaplan 2010 begint
met de financiële crisis. En in het
raadsdebat spraken we vooral over
de meerjarenbegroting en niet over
wat we nu eigenlijk willen in 2010”.
Voor Ananda van den Aardweg van
EDU moeten ambities het vertrekpunt zijn. “Het lijkt wel of er een kloof
ontstaat tussen de raad en het college. De raad wordt zenuwachtig van
het minnetje in de begroting terwijl
het college het coalitieprogramma
wil uitvoeren. Het college komt met
een sluitende begroting voor 2010
en de ﬁnanciële problemen komen
pas over 3,5 jaar. We hebben dus
nog tijd genoeg om dat op te los-

sen”. Over de ambities in het programmaplan maakt Van den Aardweg zich wel zorgen:”De nieuwe
boodschappen hebben onze sympathie. We vragen ons wel af wat dit
voor gevolgen heeft voor de werkdruk van de medewerkers en het op
tijd afkrijgen van de zaken die al gepland staan voor 2010”.

Nick Roosendaal

Solide ﬁnancieel beleid
en lage lasten
“Terugkijkend kunnen we stellen dat
we een solide ﬁnancieel beleid hebben en ik vertrouw erop dat het college met een sluitende begroting 2010
komt”. Aan het woord is Nick Roosendaal van de VVD. Hij heeft daarvoor
een aantal oplossingen aangedragen: “De begroting is conservatief.
Daar bedoel ik mee dat we de kosten
en negatieve risico’s hoog inschatten en de inkomsten en verwachte
meevallers laag. Als het college een
meer reële inschatting maakt, weten we beter of er echt een ﬁnancieel probleem is. En als er maatregelen moeten worden genomen dan
moeten we goed kijken of alle inhuur
van personeel wel nodig is, de nut en
noodzaak van diverse zaken onder
de loep nemen en doelmatiger werken. De lasten voor de burgers kun-

nen dan laag blijven”. Roosendaal is
tevreden over de voortgang van projecten als het speelbeleidsplan en
woningbouw in Legmeer West. “Ook
in 2009 loopt een groot deel van de
projecten volgens planning. Waar de
VVD wel grote zorgen over heeft is
de overlast veroorzaakt door overbewoning en hangjongeren. Wij willen dat er zo snel mogelijk een plan
komt om dat op te lossen”.

OV-chipkaart

Vanaf 27 augustus enige vervoerbewijs
in Amsterdamse metro
Staatssecretaris Huizinga
van Verkeer en Waterstaat
heeft eind mei besloten dat
de strippenkaart vanaf 27
augustus 2009 geen geldig
vervoerbewijs meer is in de
Amsterdamse metro. Vanaf
dat moment kunnen reizigers alleen nog betalen met
de OV-chipkaart.
De Stadsregio Amsterdam had
de staatssecretaris in april gevraagd om een onthefﬁng vanaf
25 juni 2009. Met het oog op het
reizigersbelang en een zorgvuldige invoering van de OV-chipkaart
heeft de Stadsregio de staatssecretaris verzocht de poortjes alsnog twee maanden later te laten
sluiten. De Stadsregio is blij met
deze belangrijke stap voor de invoering van de chipkaart. De Amsterdamse regio volgt daarmee
Rotterdam waar eerder dit jaar
de chipkaart het enige be-

taalmiddel is geworden in de metro.
De periode tot 27 augustus zal
gebruikt worden om de reizigers beter voor te bereiden op de
overstap naar de OV-chipkaart.
De komende maanden gaan alle betrokken partijen de puntjes
op de i zetten. Volgens de planning wordt het in juni ook bij Arriva in Waterland mogelijk om met
de OV-chipkaart te reizen.
Behalve in de metro, is het al geruime tijd mogelijk om in de bussen en trams van het GVB Amsterdam de OV-chipkaart te gebruiken. Ook bij Connexxion in
Amstelland en Meerlanden en in
de Zaanstreek kan dit al. Daarnaast is voor 27 augustus een
netwerk van 250 verkooppunten
in de stadsregio gereed, dat qua
spreiding is te vergelijken met de
huidige plekken waar reizigers nu
nog hun strippenkaart kopen.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Riskeer geen
dwangbevel
gemeentelijke
belastingen
Per dagtekening 21 mei zijn
aanmaningen verzonden voor
de nog openstaande vorderingen gemeentelijke belastingen 2009. De kosten van deze 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 verschuldigde OZB te betalen bij
Publiekszaken in de hal van
het gemeentehuis.
Als u na ontvangst van het
dwangbevel betaalt, maar de
aan het dwangbevel gekoppelde extra kosten niet betaalt, zal de deurwaarder het
aan u betekende dwangbevel
voor het bedrag van deze bijkomende kosten verder ten
uitvoer brengen. Ook hieraan
zijn extra kosten gekoppeld.
We sturen geen dwangbevelen voor het gedeelte van de
aanslag(en) waarvoor uitstel
van betaling is verleend als
gevolg van een ingediend bezwaarschrift of waarvoor een
verzoek om kwijtschelding is
ingediend.
Voor verdere inlichtingen kunt
u terecht bij de afdeling Ondersteuning/Financiën bereikbaar onder nummer 0297 –
513 182 of 513 954.
Indien u niet in staat bent bovenstaande vordering tijdig te
voldoen, verzoeken wij u met
klem zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van
beide hierboven vermelde telefoonnummers.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 11 juni 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 21.00 uur de Raadsvergadering.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

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

AGENDA

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.15

1.4

20.15-20.35

1.5

20.35-20.55

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Bussluis Meerwijk. Agendering van dit onderwerp op verzoek van
raadslid Van den Aardweg. Doel: Informatieve bespreking in de raad.
Regionaal bureau inkoop en aanbestedingen. Het college van b&w biedt de
raad de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen deel
te nemen in een stichting. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met
het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.34
Begroting 2008 en 2009 GGD Amsterdam. Het college van b&w stelt voor in
te stemmen met de aangepaste begroting 2008 en de begroting 2009 van de
GGD Amsterdam. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college
ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.32
Sluiting en korte schorsing

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 11 juni 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 28 mei 2009
Ingekomen stukken week 22
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.40

3.1

21.40-21.55

3.2

21.55-22.10

3.3

22.10-22.25

3.4

22.25-22.40

3.5

22.40-22.55

22.55

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Financiële bijdrage Qui Vive. Het college van b&w stelt voor, onder
voorwaarden, een ﬁnanciële bijdrage te leveren aan UHC Qui Vive.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.27
Meerjarenperspectief 2013-2020. Het college van b&w stelt voor het
meerjarenperspectief vast te stellen en richtinggevende kaders te formuleren
voor het ombuigen van het resultaat van het perspectief.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.16
Tussenrapportage coalitieakkoord. Rapportage van de coalitiefracties in de
raad over de stand van zaken bij de uitvoering van het coalitieakkoord 2006.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.09
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt. Het college van b&w stelt
voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de
Vinckebuurt vast te stellen.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.19
Tijdelijke commissie economische visie. De raadsleden Keimes en Polak
stellen voor een tijdelijke commissie in te stellen voor het opstellen van de
uitgangspuntennotitie voor de economische visie.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.10
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing

Voorzitter: Dhr. ing.
J.H. Hoogkamer
Inwoners/raadsleden
Raads-/collegeleden

Voorzitter
Voorzitter:
mw. H.L. Groen
Voorz/leden
Raadsleden
Inwoners
Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

(afhankelijk van de eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

4

23.00-23.10

4.1

23.10-23.25

4.2

23.25-23.30

23.30

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Financiële afspraken c.q. risico’s Koningin Emmaschool. RV09.33
2. Aanvraag opneming in plan van scholen (SZU). RV09.37
3. Wijziging Financiële Verordening Uithoorn. RV09.31
4. Begrotingswijziging ﬁnanciële bijdrage Qui Vive. RV09.30
SLUITING VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter

Amstelveenlijn (metrolijn 51)
inkorten tot Spaklerweg?
Wilt u reageren? Kom dan naar de inspraakavond in Artis op 11 juni
Op dit moment verzorgt het Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam
(GVB) het openbaar railvervoer
in Amsterdam en omgeving. De
huidige vergunning loopt tot eind
2011. De Stadsregio Amsterdam
is de opdrachtgever van het openbaar vervoer. Als het aan de Stadsregio ligt blijft GVB rijden. De procedure voor de nieuwe vergunning
is gestart. Een van de eerste activiteiten is het opstellen van het Programma van Eisen. Hierin staan
de minimumeisen waaraan de toekomstige vervoerder vanaf 1 januari 2012 moet voldoen.
Het Programma van Eisen bevat
eisen aan onder andere het lijnen-

net, aansluitingen, op tijd rijden,
materiaal, reisinformatie en veiligheid. Een van de eisen voor onderhandse gunning is dat GVB doelmatiger gaat werken en meer kwaliteit levert. Daardoor kan er meer
met hetzelfde geld worden gedaan.
In het ontwerp-Programma van Eisen wordt voorgesteld om toe te
staan dat lijn 51 vanuit Amstelveen
Westwijk deﬁnitief eindigt op halte Spaklerweg. Dit is een gevolg
van het invoeren van wettelijke veiligheidseisen in de metrotunnel in
Amsterdam. Door deze maatregel
moeten lijn 51-reizigers op de halte Spaklerweg overstappen op metrolijn 53 of 54 richting Amsterdam

Centraal. Dit betekent dus een
extra overstap en extra reistijd
als u verder moet dan de Spaklerweg.
De Stadsregio wil graag weten wat
u vindt van de voorstellen in het
ontwerp-Programma van Eisen.
U kunt tot en met 20 juni 2009 uw
inspraakreactie geven via www.
stadsregioamsterdam.nl. Klik op
de button ‘Inspraak Openbaar Vervoer Amsterdam’. U kunt daar ook
aan een digitale peiling meedoen.
Op donderdag 11 juni a.s. is er om
19.30 uur een inspraakavond in Artis Partycentrum, Plantage Middenlaan 41 A. Er wordt deze avond
een presentatie verzorgd, waarna
u vragen kunt stellen. Via daar ver-

krijgbare inspraakformulieren kunt
u ook inspreken op het Programma
van Eisen. Tot en met 20 juni is dit
ook mogelijk via e-mail: inspraakov@stadsregioamsterdam.nl of
per post: Stadsregio Amsterdam
o.v.v. Inspraak Concessie Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam.
Bezoekers uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer krijgen op verzoek hun gemaakte openbaar vervoerskosten naar en van Artis op
hun rekening teruggestort. De locatie is goed te bereiken met metrolijn
51, halte Waterlooplein en vanaf daar lopen of met tramlijn 9 (richting Diemen).
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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.
2 juni
8 t/m 11 juni
9, 23 juni
10 juni
18 juni
26 juni
27 juni
27, 28 juni
14 t/m 17 juli
26 juli
26 aug.
29 aug.
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W
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ALGEMENE INFORMATIE

Activiteitenkalender
-

N

10 JUNI 2009

Fototentoonstelling Uithoorn ongekend in hotel-restaurant
Het Rechthuis aan de Amstel.
Avondvierdaagse
Ouders op natuurpad, gratis cursus voor (groot)ouders
(19.30-22.00 u); info: nme@amstelveen.nl
Buurtschouw Legmeer-West,
start bij Evenemententerrein, 19.00 u
Themabijeenkomst over dementie bij je partner;
Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Aanvang: 19.00 uur
Braderie in Oude Dorp
Goud van Oud in Oude Dorp
Jeugdweekend HSV Thamen, Vuurlijn 24
Rolstoelvierdaagse (10-15 uur), start bij Het Hoge Heem
Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade
Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar
(13.30-15.30 u)
Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 u)

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.

Avondvierdaagse
Maandag 8 juni is de avondvierdaagse in deze gemeente van start gegaan. De derde etappe is op woensdag
10 juni. Dan lopen de wandelaars de Sint Jozefroute
in De Kwakel. De start van
deze etappe is bij basisschool De Zon.
Op donderdag 11 juni begint de afsluitende etappe,
de Muziekroute, 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
lopen ze vandaar terug naar
het Legmeerplein.
In verband met de avondvierdaagse wordt op 10 jun i d e Vu u r l i j n a a n e e n
kant afgesloten vanaf de
Noorddammerweg naar de
Watsonweg. Deze afsluiting
duurt van 17.30 tot 19.00
uur.

WERK IN
UITVOERING

laten weten dat er verkeer van links
of rechts kan komen. Met vragen
over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer E. Wanningen van
de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06
51 59 08 99 op maandag t/m vrijdag
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11
APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

LOPENDE
PROJECTEN

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

WEGWERKZAAMHEDEN
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de paden tussen de woningen waaraan
garages liggen herstraat. Op verzoek van het buurtoverleg worden
geel gekleurde plateaus aangelegd
ter hoogte van deze paden. Deze afwijkende kleur van de plateaus is gekozen om de snelheid van auto’s te
remmen en aan de weggebruikers te

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

FIETSPAD LANGS RANDWEG (AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

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

N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

RENOVATIE BUITENRUIMTE BRIANDFLAT/
COUDEHOVENFLAT

Vanaf dit voorjaar is de gemeente
bezig de buitenruimte op te knappen
aan de noordzijde van de Briandﬂat
en rond de Coudehovenflat en basisschool De Tweemaster. De parkeerterreinen worden herstraat en
de openbare verlichting opgeknapt.
Alle onderbeplanting wordt vervangen en er komen nieuwe bomen op
de parkeerplaatsen en achter de
Coudenhoveﬂat. De bestratingwerkzaamheden gaan tot en met de zomer duren. Daarna volgt het opknappen van de gazons. De beplanting
wordt geplaatst tijdens het plantseizoen, dat loopt vanaf november tot
maart.

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- 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: t/m 17 juli 2009
- Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009. Info: mevrouw R. de Noo,
tel. 0297-513036. Inzageperiode: t/m 15 juli 2009
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Anjerlaan 2a, sloopaanvraag voor het slopen van een woning en een schuur.
- Fresialaan 1, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van de raamkozijnen
aan de voorzijde.
Meerwijk-West
- Azuurmees 3, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
De Legmeer
- Raai 6, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende gevelbeplating
aan de voorgevel.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 126, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van raamkozijnen en het vervangen van een deur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 44, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de voorgevel.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL
50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 46, lid 1, van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Drechtdijk 109, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een kas met
opslagruimte.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 18, lid f, van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor de hierna te noemen bouwplannen:
Zijdelwaard
- Constantijn Huygenslaan 1, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een
woning.
- Constantijn Huygenslaan 74, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
veranda.
Genoemde bouwplannen liggen van 12 juni 2009 tot en met 23 juli 2009 ter inzage
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

WWW.UITHOORN.NL



Alles is liefde

!
Dus ook eens per w
eek z w e m m e n
met Bram (6), die
het syndroom van
Down heeft maar
kan watertrapp
elen
als de beste.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Begonialaan 13, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 15 juli 2009
- Het Korte Eind 1 HS 2, vergunning voor het vergroten van een tuinhuis.
Bezwaar: t/m 15 juli 2009.
- Gerberalaan 65, vergunning voor het plaatsen van een kelder.
Bezwaar: t/m 16 juli 2009.
- Kerklaan/ Evenemententerrein achter de Vuurlijn/KDO, vergunning aan
Feestcomité De Kwakel voor het houden van:
- het Midzomerfeest op 20 juni 2009
- het Polderfeest van 29 juli t/m 2 augustus 2009
- de braderie op 15 augustus 2009
- de kermis van 5 t/m 8 september 2009.
Onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan de heer Frankrijker
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Polderfeest.
Bezwaar t/m 14 juli 2009
Zijdelwaard
- De Merodelaan 1 kerk De Schutse, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de gevel. Bezwaar: t/m 15 juli 2009.
Burg. Kootpark
- Jan P. Sweelinckweg 12, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de
voorgevel. Bezwaar: t/m 15 juli 2009.
Dorpscentrum
- Schans 32, verklaring van geen bezwaar aan hotel/restaurant Het Rechthuis
aan de Amstel voor het ten gehore brengen van live muziek op 13 juni 2009
van 12.00 tot 18.00 uur.
- Schans, Wilhelminakade, Schans, Marktplein, Koningin Julianalaan, WillemAlexanderpoort en Stationsstraat, Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van:
- de evenementen Goud van Oud op 27 juni 2009
- Tropical Night op 29 augustus 2009
waarbij ook diverse attributen op de openbare weg worden geplaatst.
Onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan de deelnemende horecabedrijven voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken vanuit het tappunt tijdens deze evenementen. Bezwaar t/m 16 juli 2009
Meerwijk-Oost
- Amsteldijk-Zuid 253, vergunning aan de Uithoornse Roei-en Kanovereniging
‘Michiel de Ruijter’ voor het exploiteren van het horecagedeelte t/m 27 mei
2012. Bezwaar t/m 8 juli 2009
- Grasveld nabij Karveel/Klipper, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het
organiseren van de straatspeeldag op woensdag 10 juni 2009 van 12.00 tot
17.00 uur waarbij ook de openbare weg mag worden afgesloten. Bezwaar t/m
16 juli 2009
Thamerdal
- Kuyperlaan 50, vergunning aan Basisschool De Regenboog voor het organiseren van een lustrumfeest op 5 juni 2009. Onthefﬁng artikel 35 van de Dranken Horecawet aan de heer Bläser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het lustrumfeest op Basisschool De Regenboog op 5 juni
2009. Bezwaar t/m 8 juli 2009
- Kuyperlaan, vergunning aan Stichting Cardanus in samenwerking met basisschool De Regenboog voor het organiseren van de straatspeeldag aan de
Kuyperlaan op 10 juni 2009 waarbij de Kuyperlaan wordt afgesloten. Bezwaar
t/m 16 juli 2009

Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni a.s.

Hoefse Sport Vereniging
(HSV) viert 40 -jarig bestaan
Voorwoord van de voorzitter,
de heer Van Bemmelen:
“In het weekend van 12 en 13 juni a.s. viert onze sportvereniging
- opgericht op 30 mei 1969 - alweer haar 40 jarig bestaan in De
Hoef. Een club die is begonnen met niets en nu is uitgegroeid tot
een volwaardige sportvereniging met een prachtige accommodatie
voor zo’n klein dorp. Zelf ben ik al 40 jaar bij de club betrokken.
Eerst bij de oprichting, ik heb er jaren gevoetbald bij het eerste en
tweede elftal, ik was leider, bestuurslid bij de voetbal, later voorzitter van de jeugdafdeling en nu sinds september 1998 als voorzitter
van het hoofdbestuur. Volledigheids halve moet ik u wel vertellen
dat ik de voorzittershamer straks in september ga doorgeven aan
een ander. Na twaalf jaar is het mooi geweest en wordt het tijd voor
een andere formatie.
Wel moet ik erbij vertellen, dat het steeds moeilijker wordt om mensen te benaderen. Vrijwilligheid wordt steeds meer een zeldzaamheid. Toch blijven we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
HSV is een gezonde vereniging, met veel jeugd, zowel bij de voetbal
als bij de handbal.
Daarom wil ik iedereen die op wat voor een manier ook, de afgelopen veertig jaar meegewerkt heeft deze vereniging te maken tot
wat hij nu is, hartelijk bedanken en ik hoop dan ook dat ze in de
toekomst op u mogen blijven rekenen. Tot slot spreek ik de wens uit
dat wij met zijn allen er een leuk feest van zullen maken en dat HSV
nog tot in lengte van dagen zal voortleven in dit mooie dorp”, aldus
de voorzitter.

HSV’ 69 Veertig jaar

IJsclub

Het is alweer veertig jaar geleden dat
de Hoefse Sport Vereniging HSV het
levenslicht zag. Op 22 mei 1969 kreeg
de Hoefse gemeenschap de toezegging
van de gemeente. Het begon allemaal
met een braakliggend stukje land aan de
Schatterkerkerweg. Op dit stukje land stond
een oude kippenschuur en die werd gebruikt
als kleedkamer en kantine.
Een jaar later kreeg HSV van de KNVB en de
handbal van de NHV de officiële erkenning.
Ook kwam er van de gemeente bericht dat
HSV een keet mocht plaatsen en die ging
dienen als kleedruimte/kantine. Boer Joop
Janmaat stelde een stuk weiland beschikbaar
dat door de leden werd omgetoverd als
voetbalveld en ook voor de handbal werd een
veld gecreëerd. Zo kon de vereniging van
start gaan.

De ijsclub ‘ Hou Streek’ zette ook tochten uit
en gebruikte de kantine als stempelplaats,
zo ook de afgelopen winter nog. Een jaarlijks
terugkerend evenement werd in het leven
geroepen om op vaderdag een fietsdag te
organiseren en tot op de dag van vandaag is
dat nog jaarlijks een happening.
1979 was een bekroning op het 10-jarig
bestaan van HSV. De vereniging groeide nog
steeds, zowel met kampioenteams als met het
aantal leden. In de winter van 1986/1987 werd
het oude handbalveld omgedoopt tot ijsbaan
en de ijsclub organiseerde er wedstrijden.
In 1989/1990 werd een bouwvergunning/
subsidie aangevraagd voor het bouwen van
een nieuw clubhuis en in 1992 kon men
starten met de bouw.
Op 6 november 1993 werd het nieuwe
clubhuis officieel in gebruik genomen. Een
jaar later was er weer een reden voor een
feestje aangezien HSV haar 25 jarig jubileum
kon vieren.

Twee seniorenteams
De club ging van start met twee
seniorenvoetbalteams en twee senioren
handbalteams. Na verschillende
oefenwedstrijden gespeeld te hebben was
HSV er klaar voor en op 25 oktober 1970 was
de aftrap om aan de competitie te beginnen.
Dit gold eveneens voor het tram van de
handbal dames.
Een jaar daarna ging ook de Hoefse jeugd
van start met zowel een hand– als een
voetbalteam. Het eerste HSV clubblad ‘Het
Contact’ verscheen op 21 oktober 1971 en of
het nog niet genoeg was werd op 24 juni 1973
de visdag in leven geroepen en kon men gaan
vissen om de ‘zilveren vis’ en tot op de dag
van vandaag wordt er nog jaarlijks gestreden
om de zilveren bokaal.

Blijft groeien

In 1999 bestond de club 30 jaar. Dit werd
gevierd met onder andere een groot toernooi
waar onder andere Ajax, AFC en Argon aan
meededen. Nu bestaat de club inmiddels 40
jaar. HSV is de afgelopen jaren gegroeid en
gegroeid en ze hebben in de tussentijd een
nieuw handbalveld in gebruik genomen. Deze
is geopend door de wethouder van Sport en
Welzijn, mevrouw I Lambregts.
Ook werd het clubhuis verder uitgebouwd. Dit
veertigjarig jubileum wordt natuurlijk groots
gevierd en wel op vrijdag 12 en zaterdag 13
juni a.s.
Vrijdagavond trapt HSV om 20.30 uur af met
de band Shoreline, deze band staat garant
Eerste lustrum
voor gezelligheid en speelt alle hits die je
maar wilt horen.
In 1974 beleefde HSV haar eerste lustrum. Het Zaterdag organiseert HSV een zeskamp met
ging de vereniging voor de wind want er was o.a: een uitschuifbaar en tobbetje steken.
alweer een vierde seniorenteam bij en ook de Iedereen kan hieraan deelnemen.
handbal groeide. Dames 1 werd kampioen in Voor de kinderen staat er ’s middags een
de zaal en de jeugd B3 werd met voetballen
springkussen en zij kunnen zich laten
kampioen. Datzelfde jaar werd ook de Hoefse schminken. Zaterdagavond is er een groot
Veiling opgericht. Deze veiling is tot op heden feest met medewerking van..... dat is het best
een begrip voor de gehele omgeving. Oudbewaarde geheim van De Hoef momenteel.
burgemeester Haitsma deed zelfbeeld het
Kortom, het wordt een feest waarbij iedereen
eerste jaar in de aanbieding en ging een dag welkom is en waarbij men ook veel oudkomkommers plukken.
leden hoopt te ontmoeten. HSV en de
Op 28 augustus 1976 werd er een verhard
festiviteiten kunnen niet bestaan zonder
handbalveld officieel in gebruik genomen. Dat hun trouwe sponsoren en hun trouwe leden
veld is goed benut gezien het feit dat ook het en vrijwilligers. Hen wil HSV dan ook erg
tweede team dat jaar direct kampioen werd.
bedanken.

Sponsors van het 40-jarig
jubileumfeest van HSV ‘69
Blommesteyn BV Loon en verhuurbedrijf
Administratiekantoor K. Bakker
UBA Bouw BV
Frans van Zaal Totaal Techniek
Tandtechnisch Laboratorium René Elenbaas
Autobedrijf van Bemmelen
Firma C. Keizer
E.J. van Ginkel Boomverzorging en Transport
Amstel Fysiotherapie
Balvert Betonstaal BV
Rabobank Veenstromen
Kroes en Partners Notarissen
Verswinkel Bert & Elly de Jong
Bouwkundig advies- en tekenburo F.M. van Rossum
Timmerbedrijf N. Hoogeveen
Handelsonderneming De Dukdalf B.V.
Zand- en grindhandel De Rooij BV
Pannekoekenrestaurant De Strooppot
Vleeshandel Piet ten Brink
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

Kans op Leonardoschool in Uithoorn

Bollebozen gezocht!
Uithoorn - Een groep Uithoornse
ouders doet op dit ogenblik onderzoek naar de haalbaarheid van het
starten van een Leonardoschool in
Uithoorn. Deze nieuwe basisschool
zou in het eerste halfjaar van 2010
het levenslicht moeten zien en moet
onderdak bieden aan hoogbegaafde kinderen uit o.a. Aalsmeer, De
Ronde Venen en Uithoorn. Naar verwachting zal in september een informatieavond worden georganiseerd. Ouders van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen in de regio Uithoorn en andere belangstellenden
wordt via dit artikel gevraagd zich te
melden, overigens zonder enige verplichting.

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

Het lijkt op het eerste gezicht overbodig: speciaal onderwijs voor kinderen die goed kunnen leren. Toch
was de eerste Leonardoschool, in
Venlo in 2007, zo’n succes dat er
inmiddels tientallen in Nederland
zijn. De Leonardoscholen zijn dan
ook niet voor “gewoon goed lerende kinderen”, maar voor de kleine
groep kinderen die zo begaafd zijn
dat ze binnen het normale onderwijs
tot stilstand komen.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Baby Hope heeft
uw hulp nodig
Regio - Ongebruikte (over vervaldatum) zijnde artikelen weggooien?
Zonde! Stichting Baby Hope zamelt
materialen in voor kraamvrouwen
voor meer hygiëne tijdens de bevalling. Dit om bij te dragen aan afname van het aantal zuigelingensterfte
in onderontwikkelde landen.
Het gaat hierbij om het inzamelen
van kraampakketten die niet of niet
helemaal gebruikt zijn. Alle onderdelen van het pakket zijn bruikbaar
voor de stichting.
Maar ook als u geen kraampakket
heeft en wilt meewerken kan dit!
Gaat u uw EHBO-doos voor de vakantie opruimen of uw medicijnkastje met verbandmiddelen? Zelfs

hier zitten dingen in die de stichting
kan gebruiken.
De stichting Baby Hope is dan ook
op zoek naar; sterielgaas, verbandwatten, medische handschoenen,
alcohol en natuurlijk de kraampakketten. Maar als u nog steriele naalden en spuiten heeft liggen mogen
die ook ingeleverd worden.
Dit alles wordt in diverse plaatsen in
Nederland door vrijwilligers ingezameld.
Hebt u iets voor de stichting? Kijk
dan op www.stichtingbabyhope.org
voor het dichtstbijzijnde inleverpunt.
Voor Mijdrecht e.o. kunt u bellen
naar 0297-282910 om een afspraak
te maken om het in te leveren.

‘Op ontdektocht in het
Speelwoud’
De Ronde Venen - Hebt u zin om
samen met uw (klein)kinderen op
natuurontdekkingstocht te gaan?
Komt u dan op woensdagmiddag
24 juni 2009 naar NME-centrum De
Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Op deze middag staat er een ontdektocht uitgezet in de NME-tuin
en het Speelwoud. De tocht is uitgezet met houten kabouters. De kabouters geven de kinderen allerlei
opdrachten, waardoor ze de natuur
ontdekken en beleven. De kinderen ontmoeten kriebelbeestjes, waterdieren, bloemen, bomen, stenen
en wolken. Ze proeven natuurpro-

ducten, luisteren naar de muziek die
bomen maken en maken een kunstwerk van vindsels uit de natuur.
De ontdektocht is geschikt voor kinderen van 4 tot 7 jaar. De kabouters
staan tussen 13.30 uur en 16.30 uur
in de tuin en het Speelwoud. Binnen
deze tijd kunt u zelf bepalen wanneer u komt en weer weggaat.
Wil uw kind samen met vriendjes
en vriendinnetjes meedoen, meld ze
dan telefonisch aan bij NME-centrum De Woudreus (0297-273692) of
per e-mail. Opgeven kan tot 23 juni.
De toegang is gratis. De enige voorwaarde is dat er een ouder of begeleider met de kinderen meekomt.

Uitvoering Bachcantates
in de Janskerk
Mijdrecht - De Janskerk aan de
Kerkstraat in Mijdrecht bestaat 150
jaar. Dat is in de afgelopen periode
uitgebreid gevierd. Op zondag 21
juni om 17.00 uur worden de feestelijkheden afgesloten met een uitvoering van enkele cantates van Johann Sebastian Bach waarin Johannes de Doper, de naamgever van de
Janskerk, centraal staat. Cantate 7
met als titel “Christ unser Herr zum
Jordan kam”, wordt in zijn geheel
uitgevoerd. Deze beschrijft in woord
en muziek het verhaal van de doop
van Jezus door Johannes de Doper
in de Jordaan. Verder wordt het koor
“Freue dich, erlöste Schaar” en het
koraal “Eine Stimme lässt sich hören in der Wüste weit und breit” uit
Cantate 30 en het koraal “Sei Lob
und Preis mit Ehren” uit Cantate 167
uitgevoerd. De verschillende onderdelen worden voorzien van korte

toelichtingen. Deze prachtige muziek zal worden uitgevoerd door het
Bach projectkoor en –orkest, waaronder Koos van ’t Hul en Rivke van
der Staak, continuo en Wim Brands,
orgel. Als solisten werken mee Anneleen Bijnen, alt; Arco Mandemaker, tenor en Kees de Bruijn, bas.
Het geheel staat onder leiding van
Dirk Jan Warnaar.
Het Bach projectkoor is speciaal
voor deze uitvoering geformeerd en
omvat leden van verschillende koren en cantorijen uit de regio.
De uitvoering duurt ongeveer één
uur. Na afloop kunt u onder het
genot van een drankje in Irene de
kunstwerken en de foto’s bekijken
die door plaatsgenoten over het
thema Johannes de Doper zijn gemaakt. De toegang is gratis met een
collecte aan de uitgang ter bestrijding van de onkosten.

Luxe-probleem?
De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat we op Nederlandse scholen speciale aandacht hebben voor kinderen met achterstanden. Er zijn speciale scholen voor
dove of blinde kinderen. Kinderen
die iets minder mee kunnen, krijgen van de overheid een “rugzakje”
mee: extra geld waarmee de school
extra begeleiding kan betalen. Voor
de echt verstandelijk beperkte kinderen (één op de 40 kinderen heeft
een IQ lager dan 70) is een gewone school ook met extra begeleiding
niet meer haalbaar. Zij gaan naar
speciaal onderwijs.
Maar hoogbegaafden, die hebben
het toch juist extra makkelijk op
school? Waarom is daar nog iets
speciaals voor nodig?
Gemiddeld, begaafd,
hoogbegaafd
Tachtig procent van de kinderen
heeft een IQ tussen de 90 en 110.
Dat heet gemiddeld. Een IQ tot 120
wordt bovengemiddeld genoemd,
en tot 130 heet een kind begaafd.
De meeste bovengemiddelde en begaafde kinderen hebben baat bij het
normale basisschoolsysteem - met
wat extra taken, soms met een plusklas. De problemen ontstaan bij kinderen met een IQ boven (soms vér
boven) de 130. Deze kinderen zijn,
doordat het onderwijs is gericht op
de gemiddelde leerpotentie, snel
verveeld, daardoor constant afgeleid of in zichzelf gekeerd. Het gebeurt vaak dat ze de aandacht niet
meer kunnen opbrengen als de juf
of meester, na eindeloos herhalen
van de kleine stapjes uitleg, bij het
belangrijkste leerpunt is. Daardoor
worden de kinderen boos of gedeprimeerd en scoren ze vaak heel
laag op school. De gevallen waarbij
school een hoogbegaafd kind wilde
laten blijven zitten zijn geen uitzondering.
De meesten van deze kinderen worden, doordat het aansluiting met de
belevingswereld van klasgenoten
mist, zeer eenzaam op school. Alleen de enkele hoogbegaafde kinderen die zich goed kunnen aanpassen aan hun “gewone” leeftijdgenootjes redden het sociaal in de
groep. Maar tegen welke prijs? Deze kinderen dalen bijvoorbeeld van
leesniveau AVI-9 op vierjarige leeftijd naar AVI-2 in groep 3.

Eliteschool?
Waar moeilijk lerende kinderen op
een gerichte manier hulp krijgen om
de leerstof beter te begrijpen, zijn
er ook manieren om het beste uit
een hoogbegaafd kind te halen. Ze
moeten een leerboek eigenlijk achterstevoren lezen. Eerst zien wat de
bedoeling is, wat je moet kunnen
en dan terugkijkend zien wat daarvoor nodig is. Dit staat bekend als
de Top-Down-benadering.
Het Leonardo-onderwijs is speciaal onderwijs voor deze groep. Maar
Leonardoscholen zijn geen geïsoleerde elitescholen.
Gemiddeld is 2 à 3% van de kinderen in Nederland hoogbegaafd. Als
dat percentage ook in Uithoorn en
de omliggende plaatsen geldt en
bovendien evenveel ouders voor Leonardo-onderwijs kiezen als in de
rest van Nederland, dan is er voldoende potentie voor het starten
van een eigen school. Michèle Lether en Joost Tel, twee van de ouders van de Uithoornse Initiatiefgroep Leonardo (UIL): “Dit artikel
is wel van belang, want we kunnen
pas een informatieavond organiseren als er voldoende interesse blijkt,
daarom doen we deze oproep aan
ouders om te reageren”.
Jolande de Bresser en Wouter de
Boer, ook van UIL: “Maar die avond
komt er wel hoor.”
Een Leonardoschool, die bestaat uit
klassen van maximaal 16 leerlingen
verdeeld in groepen van twee of drie
leerjaren, zal altijd “inwonen” in een
bestaande school, de zogenaamde
donorschool. Voor Leonardo-onderwijs zijn minimaal twee lege lokalen nodig bij een bestaande school.
Hoogbegaafde kinderen krijgen hier
apart onderwijs, maar sluiten met
bijv. gym en speelkwartier gewoon
aan bij de rest van de school. Door
Leonardo kunnen hoogbegaafden
gewoon op de school blijven waar
ze qua leeftijd horen. “Dan krijg je
niet dat ze op hun tiende al naar
het gymnasium moeten.” Ze gaan
wel veel harder. In groep 8 hebben
ze de helft van het vwo af. Daarom
wordt er ook al gewerkt aan Leonardo-colleges voor de middelbare-schooltijd.
Van start
Vanwege de nog prille start zijn er
nog geen contacten geweest met
schoolbesturen of de gemeente. Dat
kan beter wachten tot de belangstelling groot genoeg blijkt, leert de
ervaring in andere plaatsen. Want in
Nederland starten steeds meer Leonardoscholen en Leonardo-colleges. In 2007 startte de eerste school
in Venlo en in 2008 volgde Woerden.
In het westen zijn nu actief of opstartend: Gouda, Rijswijk, Noordwijk, Zoetermeer, Velsen, Hoofddorp, Aerdenhout, ‘t Gooi, Capelle
a/d IJssel, Den Haag, Dordrecht en
Badhoevedorp.
Uithoorn is een prachtig centrale locatie in een gebied waar nog niets
is. Midden tussen de Haarlemmermeer en ‘t Gooi.
Het mailadres waarop ouders die
weten of vermoeden dat hun kinderen hoogbegaafd zijn, hun belangstelling kunnen aangeven, is leonardoschooluithoorn@gmail.com.
Ook andere geïnteresseerden, waaronder scholen en het bedrijfsleven,
worden uitgenodigd te reageren.
Voor meer informatie over het Leonardo-concept in bredere zin: www.
leonardostichting.nl of de informatieavond die, bij voldoende belangstelling, in september zal volgen en
waarvan de aankondiging in deze
krant zal staan.

Peuterspeelzaal De
Duikelaar houdt open dag
Vinkeveen - Woensdag 3 juni was
er de mogelijkheid om een kijkje te
nemen op peuterspeelzaal De Duikelaar in Vinkeveen. Een aantal geïnteresseerde ouders kwam met
hun kindje kijken.
Terwijl de kinderen lekker konden
spelen, tekenen of knutselen informeerden de leidsters de ouders over
het spelen op de speelzaal. De ouders waren geïnteresseerd in hoe
het er aan toe gaat op de speelzaal en welke extra’s de speelza-

len van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen bieden, zoals
de mogelijkheid tot extra ondersteuning op o.a. taal- en sociaal-emotioneel-gebied en de schriftelijke overdracht van de peuters naar de basisscholen.
Ook de pedagogisch begeleidster
was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Voor het naar
huis gaan mochten de kinderen nog
even een cadeautje grabbelen.
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IVN viert haar 35-jarig bestaan
Regio - Het IVN Uithoorn en De
Ronde Venen vierde zaterdag 6 juni
haar 35-jarig bestaan en verzorgde
de diploma-uitreiking na een opleiding van anderhalf jaar aan veertien
nieuwe natuurgidsen in de Meijetuin. Een mooie, lommerrijke locatie met prachtige bloemen en planten! Dubbel feest dus! Er waren ruim
negentig mensen, die dit feest kwamen meevieren .
De burgemeester van Uithoorn, mevrouw Berry Groen, overhandigde de diploma’s aan de nieuwe natuurgidsen, nadat zij een persoonlijke toespraak hadden gekregen van
hun begeleiders. Mevrouw Groen
nam ook waar voor de burgemeester van De Ronde Venen die zich helaas door onvoorziene omstandigheden moest afmelden. Hartverwarmend waren haar woorden dat zij de
IVN-vereniging als één grote familie
ziet en hoopt dat de nieuwe gidsen
hun plek hierin spoedig zullen vinden, zodat het werk van het IVN ook
voortgezet kan worden door jongere generaties. Met de aanwas van
nieuwe gidsen ondergaat de vereniging zelf ook een vernieuwing en
verjonging.
De nieuwe natuurgidsen zijn:
Kees van der Beek, Marianne van
den Bosch, Joris Drubbel, Bert Fakkeldij, Ton Goedemoed, Tinok van
Hattum, Patrick Heijne, Nico Koning, Dinie Kruiswijk, Marja Lind,
Ruud van Middelkoop, Martha Renes, Sep van de Voort, Yfke Zijlstra.
Carola van der Meer en Gemma van
Woerkens. kregen het getuigschrift.
Er waren indrukwekkende en inspirerende werkstukken in te zien, gemaakt door de nieuwe gidsen.

Hierin heeft men een jaar lang, gedurende alle seizoenen de natuurverschijnselen zoals planten, vogels, reptielen, waterbeestjes, insecten en landschap beschreven
van een natuurgebied. Daarnaast is
er een gedeelte van de geschiedenis van het gebied weergegeven in
het werkstuk. Gerhard Coster, voorzitter van het IVN-bestuur hield een
toespraak waarin iedereen werd bedankt die heeft meegewerkt aan
het opzetten en uitvoeren van deze gidsencursus. Een speciaal welkom kreeg IVN’s erelid, Pety Huussen, die 35 jaar geleden het initia-

tief nam om deze IVN-afdeling op
te richten. Natuur, milieu en educatie zijn de kernwoorden voor de vereniging.
Het belang van educatie en voorlichting is indertijd ook de basis geweest voor de opleiding van Natuurgidsen. Na verloop van tijd is
het milieu een belangrijkere rol
gaan spelen. Duurzaamheid en respectvol omgaan met onze natuur is
de kernboodschap die doorklonk in
zijn speech. Het feest werd afgesloten met een lunch van streekproducten.
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Meer weten over de helende werking van
paardenmelkproducten?

Kom zondag naar de veulentjes
dag bij de Riga Ranch
Nieuwveen - Net iets over, of net
iets voor, het is maar net van welke kant je aankomt, de Vrouwenakkersebrug in Blokland, ligt de Riga
Ranch.

Rendementsdagen bij Dirk
Stam IJzerhandel
Mijdrecht - ‘In deze tijd is het halen van een beetje rendement een
aantrekkelijk gegeven’, aldus de
heer Aris Meijers, bedrijfsleider van
Dirk Stam IJzerhandel. Hij staat, samen met vijfendertig collega’s, in de
startblokken voor de Rendementsdagen in de week van 15 tot en met
19 juni.
Op maandag 15 juni gaan diverse aantrekkelijke acties van start in
Mijdrecht op de Rendementsweg
26. Ook bij ToolRent, de afdeling
voor service, reparatie aan elektrisch
gereedschap en verhuur van machines, ladders, steigers en hoogwerkers is er gedurende de hele week een keuringsactie voor ladders en trappen. Op vrijdag 19 juni
zal deze week vol interessante aanbiedingen eindigen met uitgebreide demonstraties en festiviteiten op
het buitenterrein. Met natuurlijk aan
het eind van de middag een gezellig
hapje en drankje met muzikale ondersteuning.

het Rendementsplein in de showroom van Stam, er zijn iedere dag
vele leveranciers die laten zien wat
de mogelijkheden zijn van de aangeboden actieproducten. Gedurende de hele week staan er bovendien
pallets met zeer aantrekkelijk geprijsde artikelen door de hele zaak.
Word ook Stamgast bij Dirk Stam
Bij iedere aankoop tijdens de Rendementsdagen ontvangt u een gratis bierpul met een lot met een uniek

nummer. Op vrijdagmiddag 19 juni
worden de circa 500 prijzen bekendgemaakt bij Dirk Stam in de zaak (en
later op de website) en rond 17.30
uur is de trekking van de hoofdprijzen. Alleen gasten die dan aanwezig
zijn, maken aanspraak op deze extra prijzen.
De Rendementsdagen worden afgesloten op deze vrijdagmiddag met
een aangeklede borrel, waar u menige bekende uit de regio tegen zult
komen.

De Riga Ranch is een paardenmelkerij met een stal met ruim 30 paarden, die dagelijks gemolken worden. Paardenmelk is goed voor veel
lichamelijke kwalen, zoals huiduitslag, darmproblemen, eczeem, maar
ook als je moet aansterken, helpt
paardenmelk.
Paardenmelk is niet genezend, maar
wel ondersteunend en helend.
De Riga Ranch heeft in de loop der
jaren internationale bekendheid gekregen. Bussen vol met gasten komen er uit Duitsland, Oostenrijk,
maar ook uit heel Nederland. De
mensen krijgen een rondleiding,

Nieuwe opnameapparatuur te huur

Stage Music Shop is muziek
maken voor iedereen
Aalsmeer - Nieuwe opnameapparatuur heeft muziekwinkel Stage
Music Service voor de verhuur ingekocht en deze gloednieuwe mengtafel-recorder biedt bands en koren
de mogelijkheid om live opnames
te maken tijdens een optreden. Eigenaar Leen Mulder: “Geweldig systeem. Met deze zaalmixer van het
merk Fostex regel je de balans qua
instrumenten en zang in de zaal en
tegelijkertijd worden met de recorder opnames gemaakt. Echt, een
mooier live-beeld kan je niet presenteren.” Met diverse bands is al
gesproken over deze mogelijkheid
om live-opnames te maken en tot
nu toe zijn alle reacties positief. Ook
enkele koren hebben zich al aangemeld om deze apparatuur te huren.
“Tuurlijk, bands en koren, kan allemaal. De mengtafel-recorder heeft
16 kanalen en heeft nog twee extra
sporen voor stereo mix”, legt Mulder
enthousiast uit. Dat het om best dure en gecompliceerde apparatuur
gaat, lijkt duidelijk. Mulder beaamt:
“Het is een investering, maar ik
denk dat het de moeite waard is en
weet bijna zeker dat huurders zich
melden. Het is overigens niet de bedoeling dat bands in deze zelf gaan
experimenteren. We leveren er een
ervaren geluidsman bij. En dan nog

Afgezaagde prijzen
De hele week zijn er aanbiedingen
die te vinden zijn in de actiekrant
die u in de bus heeft gekregen of
bij Dirk Stam kunt afhalen. De actiekrant kan ook worden gedownload
van de site www.dirkstam.nl. Bezoek

kunnen er lunchen of dineren en
natuurlijk zich laten voorlichten over
de vele producten.
Wilt u meer weten over deze Riga
Ranch, kom dan zondag 14 juni a.s.
tijdens de veulentjesdag eens kijken.
Ze zijn geopend van 11.00 tot 16.00
uur. U kunt dan met eigen ogen zien
en meemaken wat veulentjes, paardenmelk, chocolade, likeur en cosmetica met elkaar te maken hebben.
Geniet zondag van de veulentjes,
rondleidingen in de stallen, demonstraties in chocoland en het proeven
van de paardenmelk, de likeur en de
chocolade.
Voor de kinderen staan pony’s klaar
om op te poetsen en ze kunnen in de
speeltuin of hooiberg terecht. Voor
de lekkere trek kunt u ook terecht,
er zijn heerlijke broodjes of een chocoladefondue. Voor meer info zie de
advertentie elders in dit blad.

blijven de kosten voor de live-opnames acceptabel. Voor zo’n 200 euro
heeft een band een live-presentatie
op schijf ter promotie of verkoop.”
Naast dit nieuwe verhuur-onderdeel
is Stage Music Service al dertig jaar
het adres voor verhuur van geluidsapparatuur voor festivals, sets voor
feesten en vergaderingen en omvat het verhuurpakket ook effectapparatuur, lichtsets, spiegelbollen en
rookmachines.
Voor beginners en gevorderden
En de Stage Music Shop is ook alweer vijfentwintig jaar de grootste en meest gevarieerde muziekwinkel in Aalsmeer en omgeving.
Voor zowel beginners als gevorderden is een uitgebreid gitaar-assortiment aanwezig, van klassiek en
western tot elektrisch, voor zelfs de
allerkleinste muzikanten. Natuurlijk
behoren keyboards tot het assortiment, evenals violen van groot tot
klein, mandolines, basgitaren, blokfluiten en banjo’s. De Stage Music
Shop heeft verder een indrukkende hoeveelheid mondharmonica’s
en heeft, “natuurlijk” volgens Mulder, alle benodigde muzikale benodigdheden als versterkers, snaren (sets en los), lessenaars, statieven, voetenbankjes, effectpedalen,

gitaarbanden en rekken vol kabels.
Tot slot is de percussie markthoek
het snuffelen waard, staat een grote flightcase in de winkel met drumstokken, is er een stelling met drumvellen, liggen bakken met rieten te
wachten op blazers en heeft de muziekwinkel in de Schoolstraat planken vol met muziek(les)boeken.
“Leukste baan”
Ook nog in de winkel: Flightcasemateriaal, losse speakers, pluggen
en wie bij zelfbouw enige technische
ondersteuning wenst, zit goed. Eigenaar en muzikant Leen Mulder is afgestudeerd HTS’er, heeft jaren langs
de weg gezeten met geluidsapparatuur en bouwde de hiervoor benodigde flightcases zelf. Stage Music
Service is kortweg ‘gewoon’ muziek
maken voor iedereen. Leen Mulder
tot slot: “Ik hoop nog vele jaren m’n
toko te kunnen runnen, want volgens mij heb ik de leukste baan van
de wereld. Ik maak muziek en zit in
de muziek. Fantastisch toch?!” Stage Music Service is te vinden in de
Schoolstraat 7, in het centrum van
Aalsmeer. Voor meer informatie:
Tel. 0297-328044 of mail naar info@
stagemusic.nl. Nieuwsgierig? Www.
stagemusic.nl geeft al een overzichtelijke kennismaking.

Juf Priscilla trouwt met
haar Juriaan
Mijdrecht - De kinderen van groep
3 van de Twistvliedschool hebben
maanden in spanning gezeten: hun
juf Priscilla zou op 5 juni gaan trouwen met Juriaan. De laatste weken waren druk: mooie bloemen geknutseld voor een erehaag, een ontbijtservies beschilderd, een lied ingestudeerd, en de juf mocht natuurlijk van niets weten! Op vrijdagochtend gingen de kinderen nog gewoon naar school. Om twaalf uur
snel naar huis broodje eten en de
mooiste kleren aan! Verzamelen
op school, en op weg naar Woer-

den. De juf trouwde in Het Kasteel
en de kinderen stonden ruim op tijd
op het bruggetje voor het kasteel te
wachten. De erehaag klaar, en daar
kwam de juf. Ze zag er prachtig uit
(en Juriaan trouwens ook). De kinderen mochten bij de trouwplechtigheid zijn, en de ambtenaar van
burgerlijke stand kende de namen
van alle kinderen. Natuurlijk zeiden
Priscilla en Juriaan ja tegen elkaar,
en toen was er tijd voor een toast
op het prille bruidspaar. Ook konden de kinderen eindelijk hun bruiloftslied zingen en dansen. Ze zon-

gen over een feestelijk ontbijtje voor
de volgende ochtend, en gaven dit
ook daadwerkelijk cadeau: met een
compleet ontbijt op een dienblad en
zelfgeschilderd servies. De meisjes
hadden nu ook even tijd de prachtige jurk te bewonderen. “Ze leek wel
een echte prinses”, zei een van de
kinderen. De middag werd afgesloten met een klassenfoto op de binnenplaats met natuurlijk Priscilla en
Juriaan in het midden. De kinderen
en ouders van groep 3 wensen het
bruidspaar heel veel geluk voor nu
en in de toekomst!

Leen Mulder met de Fostex LR16 live recording mixer in de muziekwinkel in de Schoolstraat in Aalsmeer.
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Ruimtevaarttentoonstelling
officieel geopend
Mijdrecht - In de bibliotheek aan de
Dr. J. van der Haarlaan in Mijdrecht
werd woensdag 3 juni de reizende
tentoonstelling ‘Ruimtevaart in Nederland’ door loco-burgemeester en
wethouder Jan van Breukelen officieel voor het publiek geopend. De
tentoonstelling is een initiatief van
het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart
(NIVR) en wordt ondersteund door
de Europese Ruimtevaartorganisatie
ESA-Estec in Noordwijk. De voorzitter van de Astro Vereniging Omega
Centauri (Sterrenwacht De Ronde
Venen), Roland Taams, heeft kans
gezien deze unieke tentoonstelling
naar Mijdrecht te halen.
In zijn voorwoord legde Taams het
belang uit van ruimtevaart en de
astronomie als wetenschap. In dat
licht gezien verwoordde hij tevens
het educatie aspect ervan. Daarnaast gaf hij kort weer wat de tentoonstelling inhield en waaruit die
bestaat. Vervolgens gaf hij wethouder Jan van Breukelen het woord.
Deze sneed de vele voordelen aan
die wij te danken hebben aan de
ruimtevaart. “Zonder satellieten
hebben we geen navigatie in de
auto en zijn er geen rechtstreekse
beelden te zien van grote sportevenementen. Zonder satellieten is er
ook geen goede weersvoorspelling

te doen. Kortom, op tal van gebieden, zoals communicatie, navigatie,
weerkunde, astronomie en fysica,
is de invloed van de ruimtevaart en
zijn afgeleiden dagelijks merkbaar.
Om nog maar te zwijgen van de vele innovatieve producten en ontwikkelingen – met name die in de gezondheidszorg - die we in het dagelijks leven volop gebruiken en we
aan de ruimtevaart te danken hebben”, aldus Van Breukelen. Hij prees
het initiatief van Roland Taams om
inwoners uit De Ronde Venen de
kans te geven deze tentoonstelling
gratis te bezoeken in de bibliotheek.
Daarnaast roemde hij zijn inzet om
samen met de gemeente te trachten een heuse sterrenwacht in De
Ronde Venen van de grond te krijgen. Niet in de laatste plaats was de
wethouder ingenomen met het educatieve beeld waar Taams geregeld
op hamert en waarvan het basisonderwijs dankbaar gebruik maakt,
met name de obs Willespoort in Wilnis. Jammer was dat vertegenwoordigers van het locale onderwijs het
bij deze officiële opening massaal
lieten afweten. Maar die hebben de
komende weken nog genoeg kans
hun licht op te steken over wat de
tentoonstelling te bieden heeft.
‘Ignition’
Nadat de entree van de bibliotheek

in duisternis was gehuld, waarbij
flitsende lichtschichten met opkomende damp in de ruimte de sfeer
naar een hoogtepunt leidde, trok
wethouder Van Breukelen op het teken ‘ignition’ een gordijn weg dat
twee ruimtevaartcapsules tot dan
aan het oog had onttrokken.
Ook op de bovenverdieping is nog
een dergelijke imitatie van een capsule geplaatst. Ze zijn voorzien van
beeldschermen waarop films te zien
zijn over de ruimtevaart in het verleden, heden en toekomst, maar ook
ruimtetoerisme en niet te vergeten
astronomie en telescopen en of er
meer leven is in het heelal dan uitsluitend op aarde.
Dat alles in een heldere, begrijpelijke en informatieve vorm. Voer voor
nieuwsgierige bezoekers!
Roland Taams leidde de wethouder
samen met zijn collega Bram Rosendaal en enkele andere belangstellenden rond en gaf bij elk model
van een capsule tekst en uitleg.
De tentoonstelling ‘Ruimtevaart in
Nederland’ is te zien tot en met vrijdag 3 juli tijdens de openingstijden
van de bibliotheek. Toegang is gratis.
Meer weten over astronomie en/of
sterrenkunde? Kijk op de site
www.omegacentauri.nl.

Roland Taams geeft na de officiële opening tekst en uitleg bij een model van een ruimtevaartcapsule

Demmerikse brug in
N201 binnenkort weer
operationeel?
Vinkeveen - Sinds half april is de
ophaalbrug in de N201 ter hoogte van de Demmerikse sluis buiten gebruik. Door een storing in
het elektrische systeem moeten zowel de bekabeling als de elektromotor waarmee de brug open en dicht
wordt gedraaid, vervangen worden.
“Dat is maatwerk, de onderdelen
die ervoor nodig zijn liggen niet zomaar op voorraad. Ze moeten vanuit
verschillende plaatsen aangeleverd
worden. Een onderhoudsploeg van
de provincie die verantwoordelijk is
voor het goed functioneren van deze bruggen gaat er zo snel mogelijk mee aan de slag als alles binnen is. Men heeft beloofd dat omstreeks half juni de brug weer operationeel is. Dat wil zeggen, als alles
meezit.” Dit zegt sluiswachter Nico
Wijfjes die tevens de brug bedient in
de drukke N201 als er scheepvaartverkeer is met een doorvaarthoogte
van meer dan 2,80 meter. Maar zodra boten hun masten kunnen strijken en dat opbouwen van een stuurhuis neergeklapt kunnen worden, is
de schipper dat verplicht te doen om
onder de brug door te kunnen varen. In die gevallen gaat de brug niet
voor hen open. “En dat is in 90 procent van de gevallen. Daarom hoeven we de brug soms maar een keer
per dag open te draaien. Nagenoeg
altijd voor schepen met een vaste
hoge opbouw, zoals grote jachten
en werkpontons met een kraan er-

op of een baggervaartuig. Of als het
om commerciële schepen gaat, zoals partyschepen of rondvaartboten.
Die kunnen bijvoorbeeld nu niet bij
de Vinkeveense zeilschool komen in
de meest zuidelijke plas. Maar daar
is een oplossing voor gevonden. De
partyboot meert aan de steiger aan
de noordkant van de N201 af. Vanaf de zeilschool worden de gasten
met bootjes onder de N201 door gevaren naar de steiger waar ze aan
boord gaan. Voor elk probleem is
wel een oplossing te vinden en dit
moet je als tijdelijk zien. Mensen die
een grote motorboot bezitten en hun
thuishaven aan de Noordplas heb-

ben, bijvoorbeeld Omzigt of Achterbos en van de Demmeriksluis gebruik willen maken, kunnen daar nu
niet komen. Omgekeerd, wie uit de
richting van het Amsterdam-Rijnkanaal komt moet zijn (te hoge) boot
op de meest Zuidelijke plas zien af
te meren.
Maar of daarvoor genoeg (vrije) mogelijkheden zijn is de vraag. Het is
voor alle partijen te hopen dat de
brug weer snel in orde is. Want het
is wel lastig voor een aantal motorbootvaarders. En straks is het vaarseizoen al voor de helft voorbij.” Aldus sluis- en brugwachter Nico
Wijfjes.

De prachtige entourage van Studio
21, de belichting en natuurlijk de
geweldige decors zorgden ervoor
dat werkelijk alle leerlingen op hun
allerbest konden presteren.
Hoogtepunten van de show waren
o.a. de Time Warp gemaakt door
Aurora Sola, een stuk waar ook alle docenten een rol in hadden, het
Musicalblok gemaakt door Marlene
Rach waarin The Wizz, Hair, Annie
en de Jantjes voorbij kwamen, de
prachtige Folklore Variatie gemaakt
door Jef van Niel, ‘Miss Independent’ van Maaike van Agteren gedanst door selektie 4 en 5 en ‘Dochters’ van Maaike de Kruijf. Dit ontroerende nummer van Marco Borsato werd gedanst door de meisjes
van selektie 1. Tijdens dit nummer
werden er foto’s geprojecteerd op
de 50 meter brede projectieschermen rondom in de zaal. Foto’s van
deze meisjes als baby, kleuter en
zoals ze nu zijn met hun vader. Er
zijn maar weinig vaders en moeders
die het op dat moment droog konden houden...

terug op een onvergetelijk mooie
show. “Ik ben helemaal kapot maar
het was weer allemaal de moeite waard. Ook wil ik nog even benadrukken dat we dit allemaal niet
zouden kunnen doen zonder de
hulp van een heleboel moeders en
vrijwilligers die zich hiervoor belan-

geloos inzetten. Ik wil dan ook via
deze Meerbode nogmaals iedereen enorm bedanken! En uiteraard
ben ik supertrots op al mijn leerlingen, ze hebben het allemaal fantastisch gedaan en ik verheug me erop
ze allemaal in september weer terug
te zien!”

Show 2009 van Dance
Centre Jolanda van Beek
een groot succes
Regio - Het is weer spannend in
Studio 21 in Hilversum. Alle leerlingen van Dance Centre Jolanda
van Beek kregen de kans om op het

mooiste en grootste podium van Nederland hun danstalent te laten zien.
Familie, vrienden en kennissen waren weer in groten getale naar het

Hilversumse afgereisd en werden
regelmatig tot tranen geroerd door
deze onvoorstelbaar mooie leerlingenvoorstelling!

Jolanda van Beek kijkt wederom

Nationale Straat Speeldag
Mijdrecht - Vandaag, woensdag 10
juni vindt voor de elfde maal in De
Ronde Venen de Nationale Straat
Speeldag plaats.
Dit festijn wordt georganiseerd
door:
Stichting Buurtwerk
Proostdijland-Zuid
Stichting Proostdijland – Noord
Stichting De Baat.
Het thema voor die dag is:
“Kind veilig in het verkeer”.

vanaf de Maarschalkstraat tot aan
de Drossaardstraat.
Alle kinderen uit De Ronde Venen
zijn welkom bij dit kinderfeest.

De middag wordt geopend door
wethouder Lambregts
Dit evenement zal plaatsvinden op
en aan de Ambachtsherensingel,

Heeft u vragen tijdens uw bezoek
aan de Nationale Straat Speeldag,
neem dan contact op met de heer
René Borst of Ruud van Herpt.

Deze middag wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een groot
aantal vrijwilligers en de steun van
een groot aantal plaatselijke bedrijven.
Wij stellen uw komst en aandacht
zeer op prijs.
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Chazz zaterdag a.s. in de Hoef
van 15.00 tot 23.00 uur

jazz-agenda. Het is een evenement dat door z’n bijzondere
karakter – een soort muzikale
pick’nick aan de oever van de
Kromme Mijdrecht – op velen
een grote aantrekkingskracht
uitoefent. Ook dit jaar zijn
er weer vele topmuzikanten
die zonder gage te bedingen
graag een flinke duit bij elkaar
Een muzikaal buurtje, die Ron- komen spelen voor het goede
de Venen. Nauwelijks zijn de doel.
klanken van het Ajoc Festival
verstomd, of in Hollands groeCHAZZ 2009
ne hart is het alweer tijd voor
13 juni
die andere muzikale traditie
15.00 tot 23 uur
die we er hier sinds vier jaar
op na houden: Chazz 2009.
Westzijde 50
Charity Jazz, een evenement
De Hoef
waar musici, sponsors, medewerkers én toeschouwers zich Een van die muzikanten is
eensgezind inzetten voor het fluitiste Ellen Helmus, al vanaf
goede doel dat de Stichting het eerste jaar betrokken bij
OntwikkelingsSamenwerking Chazz.
De Ronde Venen nastreeft: Haar ervaring, onder andere
grenzeloos investeren in on- opgedaan bij de eerste theaderwijs – het scheppen van tertournees van het befaamde
een toekomst voor de aller- Rosenberg Trio, zet ze nu in
armste kinderen in Kenia, Gu- om het aanstormende talent
atemala, Nepal en Tanzania. van The Basily Boys, vier jeugPlaats van handeling is ook dige gitaarvirtuozen die gipsydit jaar weer de idyllische tuin jazz spelen, te ondersteunen.
van hoeve Stroomzicht aan de Ellen doet dat samen met een
Westzijde 50 in De Hoef.
van de “kanonnen”van de
De Ronde Venen - Als we allemaal een dag in het jaar iets
doen waar we goed in zijn, iets
doen wat we leuk vinden, ten
bate van de rest van de wereld, dan ziet die wereld er
straks vast beter uit.
Minder geweld, minder gedoe.

Nederlandse jazzwereld, Dim
Chazz heeft zich in een korte Kesber, klarinettist/saxofonist,
tijd een eigen plek veroverd op veteraan van het North Sea
de drukbezette Nederlandse Jazz festival (18x!) en eveeens

iemand die vaak te gast was ze met de Big Band Nijmegen
bij de Rosenbergs.
de Polaroid Award & Solistenprijs, in 1992 de Breukelen
Dim Kesber is in de Neder- Jazz Award. Sindsdien is haar
landse jazzwereld wel een stem op heel wat plekken van
héél apart “geval”. Zijn mu- deze wereld te horen geweest:
zikale loopbaan begon na de in Bahrein, Kenia, Duitsland,
tweede wereldoorlog toen hij Spanje, Rusland en uiteraard
15 jaar was en zijn leermeester op eigen bodem. “Ze heeft
Peter Schilperoort hem binnen een stem als een luxueus gede Dutch Swing College Band stoffeerde bruidssuite”schreef
inlijfde.
criticus Jeroen de Valk over
Dim Kesber – die al optrad haar. Alleen daarom al moet
met Greetje Kauffeld, Denise u dus even naar Chazz koJannah en Louis van Dijk - men. De Colette Wickenhagen
heeft er plezier in om samen Show wordt verder “gemaakt”
te spelen met jonge musici die door Dim Kesber (clarinet en
net van het conservatorium sopraan sax.), Paul Pouliskomen.
sen (trompet), Jean Louis van
Tijdens Chazz zal hij optreden Dam (piano), Olaf Hoeks (temet de Basily Boys.
nor sax), Henny Vonk (bas) en
Lex Lammen op drums.
Chazz is optimaal genieten
von onze natuur en cultuur. Paul Poulissen, vanaf de eerTen bate van kinderen die ste dag bij Chazz betrokken,
dat minder treffen. Het lijkt is een muzikale duizendpoot.
een beetje op North Sea Pianist, trompettist, zanger,
Jazz maar dan gezelliger, componist – hij kan bijna alles.
leuker.
Als muziekregisseur speelde
Het ook dit jaar door pianist/ Paul Poulissen een rol bij het
trompettist Paul Poulissen North Sea Jazz Festival, hij
gepresenteerde programma was betrokken bij internatiobegint ’s middags heel bijzon- nale tournees van Elvis Casder, met een optreden van vo- tello en Blof, hij was dirigent
caliste Colette Wickenhagen. van AVRO’s kinderkoor, preDeze Hoefse (jazeker…) kent senteerde jarenlang een eigen
het métier van voor naar ach- radioprogramma en was ook
ter en terug. Al in 1990 won nog actief als voorzitter van

de Nederlandse Toonkunstenaarbond. De organisatie van
Chazz is buitengewoon blij
met Paul’s betrokkenheid bij
Charity Jazz.
Musici komen graag terug,
vrijwilligers blijven zich
aandienen.
Ingram Washington, publiekslieveling van vorige jaren, is
teruggekeerd naar zijn geboorteland, maar een andere
Amerikaanse blues/jazz-zanger maakt zijn debuut op
Chazz: Ben Sims. Als professional begonnen in 1964 in
San Francisco, rekent hij tegenwoordig de bluesstijl van
Eric Clapton en Stevie Ray
Vaughan tot de zijne. In 1967
moest Ben Sims in militaire
dienst, uitgezonden naar Vietnam kwam hij daar terecht bij
de Tops in Blue, een band van
de Amerikaanse luchtmacht.
Deze band, met Ben Sims als
vocalist, trad in Vietnam maar
ook in tal van andere landen
op voor de Amerikaanse troepen. In ons land stond hij onder meer op het podium met
wereldster Candy Dulfer. Op
Chazz wordt Ben Sims ter zijde
gestaan door Wouter Kiers op
tenor sax, Dirk van der Geer
op de trombone, de pianist
Michiel Münninghof, Frans

Ronday op de bas en Walther
Muringen (drums). Verder op
Chazz de vrolijke muziek van
de Radio Town Jazz Band met
the essential New Orleans, de
opzwepende klanken van The
Ritmo Samba Squad en de
groep Ginger met 50er jaren
jazz.
Stroomzicht heeft een ruime
parkeergelegenheid voor auto’s, fietsen en motorfietsen,
Bij mooi weer – en dat is het
tot nu toe bij Chazz altijd geweest – is een fietstochtje
naar Westzijde 50 niet te versmaden.
Vanaf 15.00 uur kunt u aanschuiven. Kaarten aan de
kassa zijn 15,00, online en
in de voorverkoop 12,50 per
persoon. Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis mee. Voor vrienden en sponsorts van Chazz
ligt de kaart samen met een
dvd van het voorgaande jaar
klaar bij de kassa. Voor voorverkoopadressen, programma
en overige bijzonderheden:
www.chazz.nl
Charity Jazz wordt georganiseerd door Stichting
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen in samenwerking met Stichting
Mayaschool Guatemala.
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Kinderstraatspeeldag
De Kwakel een geweldig succes
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Geheel links op de foto de winnares van de troostprijs

Actie winkeliers Amstelplein:

De kleine meid dook de grote ton in en kwam
triomfantelijk met een envelop boven

Win een winkelwagen vol
geweldig succes

De kleine Pricilla maakte de tweede prijswinnaar
bekend, nadat ze helemaal in de ton was gekropen

Uithoorn – Zoals u zo langzamerhand wel gewend bent van de winkeliers van winkelcentrum Amstelplein, hadden zij zaterdagmiddag
jl. weer een feestje georganiseerd
voor hun klanten. Bijna maandelijks
is er bij dit centrum wel iets te beleven. Of een actie van een winkelier,
of een leuke activiteit van het centrum. Zo was er vanaf 9 mei jl. tot en
met zaterdag jl. weer een actie bedacht, waarbij iedere klant die minstens voor vijftig euro kocht bij minimaal drie verschillende winkels van
het centrum, kans maakte op een
van drie volle winkelwagens.
De klant hoefde alleen maar de
drie kassabonnen van de drie verschillende winkels in een envelop
te stoppen, naam en adres erop,
in een grote groene bak deponeren en... er zaterdagmiddag 6 juni
om 13.00 zijn in het centrum. Honderden enveloppen waren er ingeleverd. Logisch, want het was ook
niet mis wat er allemaal in de drie
winkelwagentjes zat. De derde prijs
was ter waarde van 400 euro, de
tweede prijs voor ruim 500 euro, de
troostprijs 100 euro en de eerste prijs
een wagen vol, ter waarde van ruim
600 euro.
Het was spannend. Al ver voor enen
kwamen de deelnemers binnen.

Om een uur precies startte Frank
Dreyling, speciaal ingehuurd om de
prijzen uit te reiken, met zijn show.
De prijzen
De derde prijs kwam als eerste aan
bod. Frank vroeg een klein meisje,
Anais, of zij in de grote ton durfde
te klimmen en er een envelop uit te
halen. Ja, hoor, dat durfde ze wel.
De kleine dook er helemaal in en
haalde er de eerste prijswinnaar uit,
Maurien Baars. Ze was aanwezig
en nam blij de prijs in ontvangst.
Weer werd er een jongedame uit
het publiek gehaald om een envelop uit de ton te halen. Dit keer was
de gelukkige Pricilla. Na enig zoeken kwam er weer een envelop te
voorschijn, mevrouw Lelieveld. Ook
zij was aanwezig en nam haar prijs
in ontvangst. De spanning steeg. Nu
de eerste prijs. mevrouw of meneer
M. Plasmeijer, drie keer omroepen,
nee, helaas niet aanwezig. De volgende envelop de heer M. de Broek,
hij was er wel en werd de winnaar
van de hoofdprijs, een winkelwagen vol met diverse producten en
waardebonnen ter waarde van ruim
600 euro. Uiteindelijk werd nog de
troostprijs getrokken en zo konden
vier dolgelukkige mensen volgepakt
naar huis.

Deze kleine meid moest tweemaal een envelop
trekken voor de eerste prijs

Een dolblije Maurien Baars
met de 3de prijs

Mevr. Lelieveld, de gelukkige winnares van de 2de prijs

De heer M. de Broek won uiteindelijk de 1ste prijs

De drie prijswinnaars op een rij
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Feestelijk startschot Park Krayenhoff
Afgelopen vrijdag 5 juni gaven Jeroen
Verheijen (gemeente Uithoorn), Jan van
den Berg Jeths (Woongroep Holland) en
Louis Verhuik (UBA) het feestelijke startschot voor Park Krayenhoff.
Hiermee start o.a. de verkoop van de 39 koopwoningen van fase 1. Het gaat om 8 twee- onder-eenkapwoningen, 28 appartementen en 3 loft-appartementen. Deze laatsten bevinden zich in het historische IBM-torentje dat helemaal gemoderniseerd
wordt. Daarnaast worden in deze 1e fase 82 huurwoningen aangeboden, waaronder 12 eengezinswoningen. Geïnteresseerden in zowel de koop- als
huurwoningen konden tijdens deze manifestatie
alle informatie over Park Krayenhoff ontvangen. De
manifestatie duurde tot zaterdag 6 jui tot 15.00 uur
en werd goed bezocht.
Activiteiten
Musique a la carte verzorgde muzikale repertoires
op verzoek, kinderopvang Boris zorgde ervoor dat
de kinderen zich goed vermaakten in de speelhoek.
Maar de grote publiekstrekker was het bezoek aan
de IBM toren. Tijdens de manifestatie kon de IBM
toren worden bezocht door het publiek. Hierdoor
kon men een beeld krijgen van de nieuw te bouwen loft appartementen en het unieke uitzicht over
de omgeving.
Tekenwedstrijd
Voor de kinderen was een tekenwedstrijd uitgezet “
teken jouw droomhuis”. Bij de kantoren van Woongroep Holland en bij EKZ makelaars en Koop Lenstra Makelaars kunnen de tekeningen worden ingeleverd tot 19 juni 2009. De kinderen ontvangen dan
een leuke kleurpotlodenset. Voor de winnaar is er
een Bart Smit cadeaubon. De winnaar wordt uiterlijk eind juni bekend gemaakt via de website www.
park-krayenhoff.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.

Ja! Ja! Woningen
Twee
eitjes
en
nu
twee
jonge
tortelduivenvogeltjes
in de bloemenmand op
het balkon. De jongen
zijn al minstens twee weken oud en groeien
goed want de ouders vliegen af en aan. Het nest
wordt daarom regelmatig verlaten en de jongen
kruipen dan roerloos tegen elkaar aan. Het enige
dat je ziet bewegen zijn de borstjes waarin de
lucht zeer snel in en uit wordt gepompt. Ik kijk,
ze bewegen verder echt niets. Het lijken in twee
weken al op rommelige tortelduifjes. Vanmorgen
om zes uur wilde ik met mijn trapje gewapend
even in het nest kijken maar nu zat de moeder
aan de windkant van het nest en beschermde
de jongen tegen de nachtelijke kou. Ik zou niet
weten wanneer ze uit gaan vliegen maar ik
vermoed al gauw.Ja! Ja! Het vervolg wordt nog
even niet vervolgd. Eerst even iets anders. Wat
lezen wij “384.000 tekort”, geen erwten, maar
euro’s heeft de gemeente tekort. Ja! Ja! Daar
gaan we weer. Er wordt alvast 190.000 in de
ontwikkeling van het Haitsmahof gestoken. In
het artikel ernaast staat dat het plan woningen
moet opleveren. “Peperdure flatwoningen en
penthousen. Dat kan niet anders. Liefst nog
een beetje hoger dan de andere al bestaande
lelijke flats, anders kunnen de kosten niet
gedekt worden. Toch? Wat is het belang van de
honderden woningzoekenden van “Betaalbare
woningen en de rest van de Rondeveners?
(Wordt ook hier de eis gehandhaafd dat er
minstens 25% betaalbare woningen voor starters
en ouderen in het plan moeten zitten?). Weer
een volgende hobby van onze burgemeester
en de projectontwikkelaars. Weer verhoging
van de belasting? Wij beginnen nu alvast bij
te dragen aan de vorming van het Manhatten
van De Ronde Venen. Ook de mensen in Wilnis
en Vinkeveen. Ja! Ja! Ze (B&W en de Raad)
gaan de mensen nog meer noodzaken om in
Mijdrecht te gaan winkelen. Hup jongens, met
z’n allen de parkeergarage in. Grootse plannen.
(waar blijft de autostank? Veel geldkostende
plannen die de projectontwikkelaars veel geld
op moeten leveren. Ja! Ja! Daar gaan wij weer,
krijgen we bij de volgende verkiezingen weer
te horen dat het geld van de overschrijding
nodig is voor woningen (voor Amsterdammers
en Utrechtenaren). Verder zit in het tekort het
verplaatsen van de markt. 67.000 euro (ook
een deel van het plan voor het Haitsmahof in
een andere verpakking. Samen alweer 257.000
euro (stormgaten in de verharding en niet meer
trouwen in het gemeentehuis op donderdag.
Het is in ieder geval geen gezicht om te trouwen
tussen de spruitjes, de vis en de kip) en er staan
aan het eind van de toelichting ook nog enkele
leuke doelen genoemd. Natuurlijk! (53.000 euro).

Dat komt tenminste leuk over. Maar wij hadden
helemaal geen tekort hoeven hebben (helemaal
niet) en die leuke doelen hadden gewoon
uit de pot betaald kunnen worden als ons
gemeentebestuur niet een paar honderdduizend
euro’s in die irritante drempels had gestoken
waaraan iedereen zich groen en geel ergert en
waar steeds meer weerstand vanuit de bevolking
tegen komt. Het is toch gek dat de raad daar
zomaar mee akkoord is gegaan, terwijl bijna
alle politieke partijen tijdens de verkiezingen
in hun verkiezingsprogramma aangegeven
hebben dat zij vonden dat er teveel drempels
werden aangelegd. “Lust je nog peultjes.” Ik
denk dat er de laatste twee jaar wel 250.000
aan drempels is bijgekomen. In de Margrietlaan
(bij winkelcentrum Adelhof) liggen er over een
stuk van ca 150m al 5. (lekker hoor). Ze zouden
de verkeerssituatie nog evalueren. Denk je dat
het gebeurt. Het tekort had heel wat kleiner
kunnen zijn als die achterwege waren gebleven.
Ja! Ja! Wat gaat B&W nu met de protesten van
de inwoners van De Ronde Venen doen? Wat
zou de Raad er mee doen? Even een kleine
oprisping en dan verder niets? Gewoon niets?
Ik denk het. Ze zijn er echt niet voor gewone
burgers. Ze wonen er niet. Ze kijken wel uit. Ja!
Ja! Wat doen ze voor gehandicapten en ouderen
die minder goed ter been zijn? Geen donder. Die
zijn niet belangrijk. Hoe zouden wij nu moeten
bereiken dat ze wel iets gaan doen. Die wet
maatschappelijke ondersteuning, die haalt tot
nog toe ook nog steeds niets uit. Zouden ze het
geld dat daarvoor beschikbaar is ook oppotten of
zit dat voor een deel ook al in de drempels. Ja! Ja!
Manhatten in De Ronde Venen. Ja! Ja! Hebben
wij het oude Westhoek Wonen weer terug? Grote
kostenstijgingen op vooral elektriciteitsgebruik
worden maar even zonder nadere toelichting
opgelegd. Voor de pas gerenoveerde flats
een kostenstijging die zomaar even 5000 Euro
oplevert. Te gek voor woorden. De mensen
zouden de koppen bij elkaar moeten steken en
bezwaar moeten maken tegen die ontwikkeling
door bijvoorbeeld het geld dat automatisch wordt
afgehouden terug te vorderen en een duidelijke
verklaring af te dwingen. Zoals het nu gaat is
dat veel te makkelijk. Ze rekenen er op dat de
mensen alleen maar hun schouders ophalen
en dan verder niets. Er moet op energiekosten
bespaard worden. Door iedereen en dus ook
door Westhoek Wonen. Niet klakkeloos naar
de meter kijken en hup betalen. Nee! Nee! Wij
willen weten waarom. Hoe komt het? Komt het
door de brandweer? Komt het door de politie?
Komt het door overtollig wat dan ook.

De politie is deze winter gestart met een actie om de
inwoners alert te maken op het risico dat men loopt
op ongewenst bezoek. Hierbij wordt gecontroleerd of
de bewoners bij afwezigheid ramen en deuren hebben
afgesloten. Zo niet dan ontvangt de gemakzuchtige
bewoner, terecht, als waarschuwing een gele
voetafdruk met als opschrift “deze schoenafdruk had
van een inbreker kunnen zijn”. Maar... tot hoever kan
zo'n politiebeambte in zijn ijver gaan.
Op een woensdag in mei, we kwamen terug van een
fietstocht en hadden bij vertrek keurig alle deuren en
ramen gesloten, precies volgens de politievoorschriften,
te vinden op www.politie.nl, ligt er zo'n, ik dacht
verdwaalde, gele voetstap in mijn achtertuin(je). Ik
vermoed dat mijn hekje, in de ogen van de politie,
geen inbreker kan tegenhouden.
Wat hieraan te doen. De website van de politie
biedt geen oplossing. Een hangslot op het deurtje
van het hek heeft ook geen zin, aangezien zelfs een
gepensioneerde inbreker er overheen kan klimmen.
Het hek slopen? Dat zeker niet. Ik doe maar even
helemaal niets met de voetstap van de ongenode
(politie)bezoeker. Bedenkelijker is de rol van

(dezelfde?) politieambtenaar bij een kennis van ons.
Deze alleenstaande vrouw had de schrik van haar
leven toen zij ook geconfronteerd werd met de bewuste
schoenafdruk. Wat was er namelijk het geval. Ze zat, 's
middags, heerlijk ontspannen in de kamer de krant te
lezen, de buitentemperatuur was aangenaam dus de
buitendeur van de keuken, amper zes meter bij haar
verwijderd, stond op een kier. Ze hoorde wat lichte
geluiden, maar met de provinciale weg dichtbij valt dat
niet zo op. Toen ze even later naar de keuken ging lag
er halverwege haar aanrecht zo'n afschrikwekkende
voetstap op de vloer. Ze schrok enorm, vooral toen
het besef tot haar doordrong dat er een vreemde in
haar huis was geweest op enkele meters van haar
verwijderd. Ook kwam de herinnering weer terug van
zo'n 20 jaar geleden toen ze bij thuiskomst een inbreker
verraste die door haar voordeur(?) naar binnen was
gekomen. Nu houdt ze raam en deur altijd maar op
slot, mooi weer of geen mooi weer. Je weet maar nooit
wie er ongenodigd bij je naar binnen komt.
Want de politie is niet altijd in de buurt.
Jan van der Maat, Vinkeveen

Gouden grasveld in
Vinkeveen
Jammer, dat diegene die dat artikel” met een knipoog”
geschreven heeft niet de lef heeft gehad om zijn naam
onder het bewuste artikel te zetten, want nu moet ik mijn
reactie hierop ook in de krant laten zetten en anders
had ik de inzender persoonlijk kunnen benaderen,
maar helaas dan toch maar op deze manier,.
Wat hebben mensen toch veel vrije tijd als ze elke dag
zowel ’s morgens als ’s middags uit het raam kunnen
kijken en dan nog wel met een kopje koffie en dan ook
nog zeggen dat ze aan het werk moeten. Het is altijd
jammer als men probeert lollig te zijn, terwijl zij totaal
de plank mis slaan met het maken van opmerkingen.
De schrijver hoeft zich niet druk te maken over zijn
belastingcenten want die tuinman die de lijnen loopt
te trekken is niet in dienst van de gemeente, maar is
een vrijwilliger van de voetbalvereniging die zijn vrije
tijd niet verdoemt met uit het raam te kijken, maar
die zijn handen laat wapperen ten dienste van de
voetbalvereniging en daar niet voor betaald wordt.
Zelfs de krijtmachine en het krijt die gebruikt worden
is niet van de gemeente (lees: belastingbetaler), maar
van diezelfde voetbalvereniging.
Als de schrijver interesse had getoond i.p.v. te proberen
lollig te zijn, dan had hij geweten dat juist dit veld nu
een extra onderhoudsbeurt kreeg omdat het veld dit
seizoen haast niet te bespelen was i.v.m. de afwatering
en mede door het bewerken kan de voetbalvereniging
het komend seizoen nog intensiever de velden gaan
bespelen.
Natuurlijk gaat er belastinggeld, ook het mijne en

ook dat van al onze leden, zo’n kleine 400, naar het
onderhoud van velden. Net zoals het gaat naar de
bibliotheek, net zoals het gaat naar andere sportvelden,
net zoals het gaat naar het dorpshuis, net zoals het
gaat naar het zwembad, net zoals het gaat naar het
onderhoud van de wegen en noem zo maar op. En
dan praat ik nog niet over al die subsidies die gegeven
worden aan goede en minder goede doelen.
Geachte schrijver, als u vindt dat er geen subsidie meer
gegeven moet worden aan o.a. de voetbalvereniging,
houdt u dan al die leden van de straat of mogen ze
dan bij u op zaterdag uit het raam komen kijken naar
de hazen, reigers en fazanten.
U heeft blijkbaar teveel vrije tijd, misschien wordt het
eens tijd dat u die vrije tijd beschikbaar gaat stellen bij
één of andere vereniging.
H. v. Genderen
voorzitter sv. Hertha
PS. Ik vind het jammer dat ik niet weet wie dit artikel
met een knipoog geschreven heeft, maar de situatie
kennende zou het wel eens een leraar van de
nieuwe school kunnen zijn. Als dat zo is dan zou het
verstandiger zijn om niet zoveel uit het raam te gaan
zitten staren, maar te doen waarvoor hij betaald wordt
(o.a. via mijn belastinggeld), namelijk het lesgeven aan
leerlingen.
Mocht het echter zo zijn dat de schrijver niet behoort
tot één der medewerkers van de school, dan gelieve
het bovenstaande onmiddellijk te vergeten.

Wij willen het weten.

John B. Grootegoed

EP:Uithoorn gaat stoppen
met de winkel
Uithoorn - Door verschuivingen op
de markt, gebrek aan andere huisvesting en een tegenvallende economie hebben wij, EP:Uithoorn, besloten om dit jaar onze winkel te
sluiten.
Een beslissing die wij niet makkelijk hebben genomen vanwege onze vele trouwe klanten voor wie wij
naast een commerciële ook een sociale ondersteuning zijn. Vanwege
deze betrokkenheid met onze klanten willen wij graag de redenen in
het kort toelichten.

Politie als insluiper

Verschuivingen op de markt
In de afgelopen 3 jaar hebben wij
een steeds sterkere verschuiving
waargenomen op de markt. Deze
verschuiving begon met de komst
van internetverkoop en met de
komst van grote keten filiaalbedrijven.
Internet
Het kopen en verkopen van producten via internet is de laatste jaren
sterk gestegen. Door dit fenomeen
kregen wij concurrentie van “bedrij-

ven” met een totaal andere kostenstructuur. “Bedrijven” die geen personeel hebben, geen showroom,
geen bezorging en geen servicedienst.
Deze webwinkels hebben vaak niet
meer dan een computer voor de
website en een schuurtje voor opslag. Door deze constructie kunnen
zij de prijzen erg laag houden. Tevens worden regelmatig goederen
uit andere landen gehaald waar inkoopprijzen lager liggen en bieden

deze dan aan als Nederlands product. Service en garantie worden op
deze toestellen vaak niet gegeven.
Dit weerhoudt menigeen er niet van
om het risico te nemen en puur op
prijs te kopen.
Keten filiaalbedrijven
De grote keten bedrijven met
een even zo groot reclamebudget schreeuwen het hardst. Helaas
wordt vaak gedacht dat deze bedrijven dan ook het goedkoopst zijn.
Niets is minder waar, maar wat wel
waar is dat zij met een grote winkeloppervlakte meer keuze kunnen
bieden.
Dit is een duidelijke trend die in veel
landen al ver is doorgezet en zich
ook in Nederland verder zal doorzetten. Kijken wij bijvoorbeeld naar
Frankrijk, daar wordt een tv gehaald
bij de Carrefour of de Supermarche.
Gaan we naar Duitsland dan is het
de Mediamarkt en Saturn.
Nederland is één van de laatste landen met een netwerk van vakzaken,
maar dit netwerk is aan het verdwijnen. Binnen 10 jaar zullen de meeste van deze winkels verdwenen zijn
en zullen veel mensen hun spullen
buiten de dorpen moeten halen.
Gebrek aan huisvesting.
Door ons besef van de veranderingen van de markt en de trend in onze branche voor grootschalige detailhandel zijn wij 3 jaar geleden begonnen met het zoeken naar een
nieuwe winkelruimte.
Deze ruimte moest groter zijn dan
1000 vierkante meter en op een
goede locatie liggen. Binnen Uithoorn is een winkel van deze omvang zeer schaars en eventuele bouwprojecten met interessante partners vinden tot nog toe ook
geen doorgang.
Een tegenvallende economie.
In het derde kwartaal van 2008 was
er al sprake van een stagnerende
economie. Deze daling heeft zich
doorgezet tot een grote daling in
onze branche in het eerste kwartaal
2009. Gezien de huidige berichtgevingen en economische verwachtingen verwachten wij geen substantiële verbeteringen tot eind 2010.
De nieuwe situatie.

Wij gaan vanaf morgen, donderdag
11 juni, beginnen met de opheffingsuitverkoop, deze zal naar verwachting 1,5 maand duren, waarna de winkel dichtgaat. Tijdens deze tijd zijn wij uiteraard beschikbaar
voor al uw eventuele vragen en opmerkingen.
Onze witgoedreparatieservice zal
wel beschikbaar blijven op tel. 0297561386.
Ons installatiebedrijf De Beij Elektra BV ondervindt geen enkele invloed van het sluiten van de winkel en gaat op dezelfde voet door.
De hoge kwaliteit van het geleverde
werk zorgt al jaren voor een gezonde groei. Voor al uw elektrische in-

stallaties en onderhoudswerkzaamheden zijn zij bereikbaar op tel:
0297-561386.
Adres: Ondernemingsweg 20 -42,
1422DZ, Uithoorn.
E-mail: elektra@debeij.nl
Wij willen graag al onze klanten hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Bedankt voor de
leuke en gezellige momenten.
Wij hebben altijd met veel plezier tot
uw dienst gestaan.
Tot ziens!
Namens EP:Uithoorn, Marktplein 11:
Wouter, Arjan, Martin, Rik, Boet,
Til en Mark de Beij.

Fit in de maand juli
De Ronde Venen - Wie doet er
mee met 2 nieuwe bewegingsprogramma’s? Thuisfit en My Body Magic© Voor onze spieren is het beter
om geen vakantie te houden.
Net zoals je ook niet stopt met tandenpoetsen in je vakantiehuisje. Op
de woensdag en de donderdag in
juli kunt u zowel in Vinkeveen als
in Mijdrecht op 2 verschillende manieren aan uw conditie werken. Het
eerste uur heet Thuisfit en is bedoeld voor zestigplussers.
Voor diegenen voor wie Nederland
in Beweging ‘s ochtends op de televisie net iets te snel gaat. Ook voor
diegenen die graag een programma willen leren om thuis te kunnen
doen. In het voorjaar komt de DVD
van dit programma uit. Deze groep
heeft dus eigenlijk een primeur.
Het programma bestaat uit 2 staande programma’s van een kwartier,
ook zittend uit te voeren en één zittend programma, gedeeltelijk ook
staande uit te voeren. Het thema
van de lessen is uithoudingsvermogen, kracht en valpreventie!
Het tweede uur is redelijk nieuw, de
naam is My Body Magic©. Simpele
door iedereen, langzaam uit te voeren bewegingsseries die lijken op
stretching. Het effect van deze series is meer balans op lichamelijk,

emotioneel en mentaal niveau. Het
thuis uitvoeren van deze series kost
niet meer dan 15 minuten en heeft
een weldadig effect. Na enkele lessen bent u in staat deze zonder begeleiding thuis uit te voeren.
Vorig jaar is in Vinkeveen een onderzoek gedaan naar de effecten. Deelnemers gaven aan beter te slapen,
meer innerlijke rust, minder spanning en meer energie te ervaren. De
les wordt afgesloten met ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
De oefeningen worden staande uitgevoerd, mogelijk ook zittend, de
ontspanningsoefeningen liggend op
een matje of zittend op een stoel.
Woensdagochtend 9.30-10.30 u en
10.45 – 11.45 uur ( start 2 juli)
Locatie gebouw Irene, centrum
Mijdrecht, 4 lessen
Donderdagochtend : 9.30 – 10.30 u
en 10.45 – 11.45 uur (start 3 juli)
Locatie zaal Maria Oord, 1e verdieping, Vinkeveen, 4 lessen
(behalve op 9 juli, in Maria-Oord van
9.00 – 11.00 u)
Kosten : 25 per cursus
Docent : Krista Aarts-Somberg, info,
opgave 06-51256703 of
kaarts@telfort.nl
Zie advertentie elders in deze
krant.
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Onenigheid tussen dirigent en pastoor loopt erg hoog op

Dirigent, bestuursleden en twee
koren op non-actief gesteld

De levende Regenboog
viert haar 15-jarig bestaan
Uithoorn - Basisschool de Regenboog, voortgekomen uit de fusie
van de Wegwijzer en de Hubertusschool, bestaat al weer 15 jaar. Reden voor een groots opgezet, driedaags lustrumfeest.
Woensdag 3 juni was het echt een
feest om naar school te gaan. Het
schoolplein was vrolijk versierd en
er klonk gezellige muziek uit de geluidsboxen. Veel ouders bleven langer dan gewoonlijk bij school. Het
werd al snel duidelijk waarom.
Heel geordend kwam klas voor klas
naar buiten. Iedere jaargroep droeg
kleding in een eigen kleur van de
regenboog. Al spoedig had zich een
levende regenboog gevormd. Een
prachtig, kleurig gezicht. Ingrid van
Heeteren, de bekende fotograaf van
Fotostudio Enjoy in Uithoorn, heeft
een groepsfoto gemaakt van dit
mooie tafereel.
Burgemeester mevrouw Groen heeft
dit 3e lustrum officieel geopend. In
haar speech sprak zij de wens uit
dat haar opvolger een komend lustrum van de Regenboog mag openen in een nieuw gebouw, de nieuwe Brede School Thamerdal.
Momenteel telt de Regenboog evenveel vaste als noodlokalen. De prognose is dat de school verder groeit.
De voorbereidingen voor deze Brede school zijn al in volle gang, zij het
op papier. Na het zingen van een eigen “volkslied”, Vrolijke Regenboogvrienden, gingen de kinderen naar
binnen.
In alle groepen werd een feestelijke
slagroomtaart binnengebracht en
champagne geserveerd. Iedereen
voelde zich een beetje jarig.
De kleuters begonnen met een theatervoorstelling van het “Complimentenduo Ré en Jo”. Via verschillende vormen van theater, waaronder dans, zang, mime, ballet en muziek betrekt dit duo de kinderen bij
de voorstelling. Ré en Jo hebben op
onnavolgbare wijze nog twee lekkere, interactieve voorstellingen gegeven aangepast aan de leeftijd van de
kinderen.
Leefstijl
Donderdag 4 juni, de tweede dag
van het lustrum, stond geheel in het
teken van Leefstijl. Leefstijl is een
methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling/opvoeding. Deze methode wordt al zes jaar gebruikt op
de Regenboog.
Vrijdagochtend hebben de leerkrachten hun belangrijke taak met
een gerust hart overgedragen aan
ouders. De juffen en meesters gingen zich verkleden en de kinderen
gingen in gemengde groepjes, onder begeleiding van een leerling uit
groep 7 of 8 het afgebakende gebied in om de “vossen” te zoeken.

Veel ouders hadden zich aangemeld
om te helpen bij deze spectaculaire vossenjacht. Het Thamerdal stond
vol mensen, herkenbaar aan de gele Regenbooghesjes. Hierdoor is de
ochtend dan ook vlekkeloos verlopen.
Om 16.00 uur leek het schoolplein
wel een evenemententerrein. Attracties voor jong en oud, zoals een
groot
Regenboog-springkussen,
stokvangen, Oud Hollandse spelen, enz. trokken veel belangstelling. Het fotoraadspel: herken je de
juf/meester toen zij/hij een peuter/
kleuter was, was een succes. Sommigen zijn wel erg veranderd. Leerkrachten die ’s morgens nog als vos

door de wijk gingen, lieten zien dat
zij ook heerlijke popcorn konden
bakken en magnifieke suikerspinnen konden draaien.
Ook de bar werd goed bezocht.
Aangezien het zonnetje ging schijnen, zijn veel bezoekers op het terras aan hun weekend begonnen.
Het lustrumfeest eindigde zoals het
ook begon: alle leerkrachten zongen het schoollied “Vrolijke Regenboogvrienden” en velen zongen
uit volle borst mee. Wij wensen de
school, net als de burgemeester in
haar openingswoord, toe dat de Regenboog nog heel lang een warme,
kindvriendelijke en vooral vrolijke
school zal zijn.

Mijdrecht/Wilnis – Er is nogal
eens hommeles in en om het bestuur, de pastoor en leden van de
Room Katholieken parochie H. Johannes de Doper in Mijdrecht. Gaat
het niet over het feit of er wel of niet
een hondje in de kerk mag bij een
begrafenis, of het wel of niet ruimen
van graven op het kerkhof. Ook is
zeer geliefde laatste vaste pastoor
niet zomaar weggegaan, ook deze
man kon het niet echt goed vinden
met enkele leden van het kerkbestuur. Ook nu is het weer hommeles
in de kerk. Wat er nu precies aan de
hand is kunnen we (nog) niet precies achterhalen, maar het is niet
mis. Zeker niet als je weet dat enkele, bestuursleden van de twee koren
die de kerk rijk is, het volwassenen
koor Cantara en het kinderkoor St.
Caecilla het zo zat waren dat ze met
de koren het volgende lied hadden
ingestudeerd om te zingen tijdens
de dienst met Hemelvaartsdag:
Het lied
Het lied zou gezongen worden op
de melodie: Kleine Maria litanie en
de tekst spreekt duidelijke taal:
“Wij overleggen nu reeds wekenlang
Zijn voor de toekomst Heer, soms
wel bang.
Als je ons koor zo ziet en de Pastoor, kunnen wij samen dan nog wel
echt door
Wij staan toch elke dienst weer voor
u klaar
Oefenen wekelijks zo met elkaar
We willen goed zingen voor God en
de mens
in goede harmonie is onze wens
Nu er problemen zijn vragen wij
Heer
kom ons te hulp want wij weten het
niet meer
Laat koor en dirigent niet in de

steek
slapeloze nachten maken ons bleek
Wilt u dan luisteren weet u soms
raad
zodat men elkander weer goed verstaat
Dat respect voor elkaar er weer mag
zijn
zonder een vooroordeel dat is echt
fijn
Bidden en zingen wij hier in de kerk
samen parochie zijn dat maakt ons
sterk
en met Gods liefde komt dat voor elkaar
hopelijk zingen wij nog menig jaar”.
De kerk uit
Maar het koor kwam niet aan zingen toe. Zij ging zogezegd voor het
zingen de kerk uit. Het werd de dirigent verboden het lied te zingen en
de dirigent verliet hierop met de koren de kerk. In een brief aan de parochianen leggen de vice-voorzitter
L.A.J.M. van de Rotten en de secretaris F.M.R. Rijsberegen-van Noort
uit wat er gebeurde:
“Door middel van deze brief wil het
bestuur van de parochie u informeren met betrekking tot de gebeurtenissen tijdens de viering op Hemelvaartsdag. Enkele bestuursleden
van St. Caecillia en Cantare hebben
het nodig geoordeeld om een door
hen gecomponeerd lied uit te reiken, welk lied men tijdens de viering ten gehore wilde brengen. Het
betrof een protestlied dat niet van
respect getuigt en waar Gods naam
niet in voor had mogen komen. Leden van het bestuur van de parochie hebben de koren gesommeerd
dit lied niet ten gehore te brengen
in of na de viering. Voor de zegen
en wegzending, heeft de dirigent de
kerk demonstratief verlaten, bij welk

gebaar het hele koor zich uiteindelijk aansloot.
De gebeurtenissen hebben een
smet geworpen op het feest van Hemelvaart en zijn een absoluut dieptepunt in een discussie die nu al
lange tijd woedt tussen de dirigent/
organist en het bestuur van de parochie, bij welke discussie zich diverse mensen en groeperingen in
de parochie hebben aangesloten.
Het bestuur van de parochie heeft
geprobeerd om discussies beperkt
te houden, namelijk tot degenen die
het betreft en stelt vast dat dit niet
lukt.
In overleg met een extern adviseur
zullen nu met betrokkenen lijnen
naar de toekomst worden gelegd.
Voor de korte termijn betekent dit
dat de dirigent en de bestuursleden
van de beide koren met onmiddellijke ingang op non-actief zijn gesteld
en dat de koren gedurende een
maand, te weten tot 1 juli 2009 niet
zullen zingen in reguliere vieringen.
Het spijt ons zeer dat we tot zulke
draconische maatregelen moeten
besluiten en daarmee de vieringen
op een sobere wijze zullen plaatsvinden.
Tegelijkertijd hopen we dat daarmee
een periode van bezinning aanbreekt voor alle betrokkenen.
Te zijner tijd zullen wij u informeren over de afspraken die worden
gemaakt voor de toekomst en over
de wijze waarop het bestuur daarin
heeft gehandeld. Gedurende de periode dat gesprekken met betrokkenen worden gevoerd zal vanuit het
bestuur geen commentaar worden
geleverd. Wij weten dat dit voor velen lastig is, doch wij rekenen op uw
begrip”, aldus de brief.
Zoals u leest hebben wij niet de mogelijkheid gehad om met wie dan
ook te spreken. We wachten af.

Bandjesavond in The Mix
Uithoorn - Zaterdag 20 juni aanstaande is het weer tijd voor een
bandjesavond in The Mix.
Het wordt een avondje rocken met
behoorlijke punky insteek met de
bands Bluefish, Four The Same, The
Expellers & The Revelations!
Bluefish is een rocktrio uit Dordrecht
bestaande uit drie broers. Hun punk
rock ‘n roll heeft een bijzonder geluid met stevige drums, gierende gitaren en driestemmige vocale harmoniën.
Hun single You and Me is gereleased in oktober 2008.
www.myspace.com/bluefishbrothers
Four The Same. De naam zegt het al;
4 mensen, 4 gedachten maar 1 ambitie. En dat is het spelen van catchy
songs met een rauw randje. www.
FourTheSame.hyves.nl
The Expellers is een alternative
rockband van drie mensen, gedreven door vreemde gitaar- en baseffecten en snelle drumfills. Ze bestaan iets langer dan een half jaar

en hebben onlangs hun eerste demo’s opgenomen. www.the-expellers.hyves.nl
The Revelations is een vierkoppige
band die punkrock speelt met jaren negentig vleugje. Ze zijn nu bezig met hun eerste EP (DIY)! En op
hun myspace is de muziek te horen! www.myspace.com/therealrevelations
Kom allen naar The Mix op 20 juni! Om 20.00 uur zullen de deuren
opengaan, de kosten zijn 5 euro
voor een avondje rocken! Tot dan!

vens bus 130, 142 en 146 nemen en
uitstappen bij Stationsstraat, de kade oplopen, richting de kerk. Vanuit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen of
Trein Station Breukelen en alle andere omgevingen:

Zaterdag 20 juni aanstaande
Entree 5,Open om 20.00 uur
Jongerencentrum The Mix,
Uithoorn
www.the-mix.nl

The Mix is aan de overzijde van de
kerk.

Bereikbaarheid:
Vanuit Amstelveen en Uithoorn:
Bus 149 uit Amstelveen Busstation stopt op de kade en de Molenlaan, waarna je ong 2 minuten moet
lopen naar de J.A. Van Seumerenlaan. Tevens uit het Busstation Uithoorn stopt de 149 in de buurt van
The Mix. Uitstaphalte Molenlaan.
Komt u uit Uithoorn, dan kunt u te-

Lijn 130, 142, 146 (en buurtbus)
richting Uithoorn Busstation, ook
weer uitstappen op Stationsstraat.
In beide gevallen moet je de J.A. van
Seumerenlaan op lopen, tegenovergestelde richting ten opzichte van
het oude dorp, richting de kerk.

Woninginbraak

Uithoorn - Bij een woninginbraak
aan de Schans werd een kluis weggenomen. De inbraak werd maandag 25 mei ontdekt.
Mensen in de buurt hebben diverse verdachte zaken aan de politie
doorgegeven. Mogelijk dat er nog
meer mensen iets gezien hebben,
die deze informatie kan aanvullen.
Zij kunnen bellen met het telefoonnummer 0900-8844 en vragen naar
wijkteam Uithoorn

Open dag bij Viribus Unitis
Wilnis - Veel mensen kennen Viribus Unitis misschien van de opening van Koninginnedag, de 4 mei
viering, bestellen misschien jaarlijks hun oliebollen bij de Wilnisse
muziekvereniging of bezoeken misschien af en toe een concert van het
fanfare orkest.
Maar wat gebeurt er nu precies allemaal bij Viribus Unitis?
Zaterdag 27 juni a.s. opent Viribus
Unitis haar deuren voor het publiek.
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken hoe het er
aan toe gaat bij de muziekvereniging.
De dag begint om 13.00 uur met een
optreden van de blokfluitgroep, beginnersensemble en jeugdorkest.
De hele dag door zijn er stands met
informatie over muzieklessen, de diverse onderdelen van de vereniging,
lidmaatschap van de vereniging en
demonstraties van de leden.
Ook voor de kinderen is er genoeg
te beleven. Zij kunnen gratis proeflessen en mooi geschminkt worden.
Om 16.00 uur sluit het fanfare orkest
de open dag af met een leuk openluchtconcertje. Tijdens dit orkest zal
ook dirigent Ruud Pletting uitleg geven over het orkest en demonstreren hoe er met het orkest gerepeteerd wordt.
Bent u nieuwsgierig geworden, dan
bent u 27 juni van harte welkom tus-

sen 13.00 en 17.00 uur in de verenigingsaccommodatie van Viribus
Unitis aan de Pieter Joostenlaan 1

inWilnis. Meer informatie over Viribus Unitis vind u op de website:
www.viribusunitis.nl
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Veenzijdeschool bezoekt
kinderdagverblijf
De Ronde Venen - Afgelopen week
hebben de kinderen van groep 8 van
de Veenzijdeschool in Wilnis een
bezoek gebracht aan kinderdagverblijf Ministek.

op bezoek terwijl de meeste kinderen op bed lagen. Ondanks dat hebben de leerlingen van groep 8 toch

een goed beeld gekregen van hoe
het toegaat op een kinderdagverblijf.

Hoewel de grote wereld nog erg ver
weg lijkt als je op de basisschool zit,
is het leuk om eens een keer een
kijkje te nemen in die wereld. Zeker als je binnenkort naar de middelbare school gaat, waar je binnen
een paar jaar al een keus moet maken in welke richting je zou willen
gaan werken.

Groep 4b Twistvliedschool
bij boerin Thea en boer Theo
Mijdrecht - Groep 4b van de Twistvliedschool ging dinsdagmiddag 3
juni op bezoek bij de boerderij van
boerin Thea en boer Theo. Boerin Thea heeft hen van alles verteld
over het werk op de boerderij.

Hierna mochten alle kinderen ‘helpen’ in de vorm van opdrachtjes zoals het voeren van de koeien, rijden
met de kruiwagen en het zitten op
een echte tractor!
Ook kregen de kinderen nog wat

drinken, een versnapering en als
toetje heerlijke vla. Groep 4b wil
nogmaals de familie De Graaff bedanken voor de leuke en leerzame
middag en hopelijk weer tot volgend
jaar!

Dat vonden in ieder geval de kinderen van groep 8 van de Veenzijde school. Zij zijn in de laatste weken van hun basisschoolcarrière
aan het denken geslagen over bedrijven en instellingen waar zij eens
rond zouden willen kijken. Isabel en
Myrthe hadden het plan uitgewerkt
om op kinderdagverblijf Ministek te
gaan kijken. Extra leuk omdat Myrthe daar vroeger zelf gezeten heeft.
Verspreid over twee dagen kreeg de
klas een rondleiding door het hele
gebouw: de kinderen mochten alle
groepen bekijken. Dat moest in alle rust gebeuren want de klas kwam

CDA en Combinatie stellen vragen over plannen
ijsbaan Raadhuisplein:

”Kan dat wel nu de markt
naar het plein verhuist?”
Molenland vierde haar
jaarlijkse schoolfeest met
als thema ‘Wild West’
Mijdrecht - De leerlingenraad
had samen met de versiercommissie de school voorzien van zelfgemaakte totempalen, indianententen, een heuse saloon en heel veel
cowboys. De sfeer zat er gelijk goed
in. Dankzij het goede weer konden
de kinderen genieten van de originele buitenactiviteiten. Achter de
school mochten de leerlingen pony rijden en in de zandbak kon je naar goud
zoeken. Met een echte zeef werd er fanantiek naar goudklompjes
gedolven. Ook het lasso werpen ontbrak niet;
het viel niet mee om de
lasso om de koppen
van de twee levensgrote koeien te werpen. Op
het grote plein voor de
school was met behulp
van hooibalen een hindernisbaan gecreëerd.
Voor het innerlijke van
iedere cowboy of indiaan was er een heerlijke hamburger van de
barbecue; ze waren niet
aan te slepen.
In de school was een
western fotosalon waar
iedereen zich in westernstijl kon laten fotograferen, een plaatjes-

en een cijferbingo met leuke prijzen. Verder nog veel spelletjes en
een spetterende disco! De saloon
werd drukbezocht om de dorst te
lessen. Een line-dancegroepje zorgde voor wat extra beweging en verhoging van het “Wild West gevoel”,
de avond kon niet meer stuk. Iedereen had het reuze naar zijn/haar zin
en vond het jammer dat het na en-

kele uren weer voorbij was.
Er is door veel ouders weer heel wat
werk verzet. Ze kunnen met veel
voldoening terugkijken op een heel
geslaagd schoolfeest. Ze denken alweer na over het feest van het volgende schooljaar!
Op de website kunt u nog eens rustig nagenieten van alle leuke foto’s
(www.obs-molenland.nl)

De Ronde Venen – Burgemeester
en wethouders van gemeente De
Ronde Venen hebben drie weken
geleden besloten dat zij 40.000 euro
ter beschikking stellen voor een tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. IJsclub Nooitgedacht
had dit verzoek bij het college ingediend en moet dit dan gaan verzorgen. Naar aanleiding van deze toestemming van het college hebben
twee raadsfracties hierover vragen
gesteld aan het college.
De fractievoorzitter van de Combinatie, Toine Doezé, schrijft: “Volgens
een persbericht wordt van 2 december tot en met 28 december een ijsbaan op het Raadhuisplein gerealiseerd. Is er een belangrijke reden geweest om, in verband met
het daarvoor benodigde royale budget (hoewel dit formeel binnen het
mandaat van 50.000 mille past), tevoren niet even met de raad te overleggen? De belangrijkste vraag is
voorts: hoe verhoudt zich de aanleg
van deze ijsbaan met het voornemen
om, na de zomerperiode, de weekmarkt te verplaatsen naar dit plein.

Is er in de decembermaand nooit
een weekmarkt of gaat het plan van
verplaatsing niet door? Zo nee, zal
dan de verplaatste weekmarkt in de
decembermaand weer teruggezet
worden naar het Haitsmaplein?”, aldus de vragen van Doezé.

derland worden tijdelijke ijsbanen
aangelegd op basis van kunststof
(bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven). De eigenschappen van deze banen komen voor 95% overeen met banen op basis van bevroren water.

Energiekosten
Gemeenteraadslid voor het CDA
Emiel Hoogendijk vraagt zich af of
de kosten (een baan die een maand
ligt en dan 10.000 euro) in verhouding staat tot de beoogde doelen: “Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat
de aanleg van een tijdelijke ijsbaan
leidt tot meer bestedingen van consumenten? Zo uniek is het namelijk niet. In veel omliggende plaatsen laten winkeliers ijsbanen aanleggen in de wintermaanden. Maar
ook de kosten op milieugebied zouden in de afweging kunnen worden
meegenomen en daar gaan de volgende vragen over:
Wat voor type ijsbaan wordt er aangelegd? Gezien de kosten, vermoed
ik een baan op basis van bevroren
water. Op zeer veel plaatsen in Ne-

Een groot voordeel van deze ijsbanen is dat deze geen energie verbruiken en dus goed zijn voor het
milieu. Door de KNSB worden deze
banen ondersteund. Bovendien zijn
kunststofijsbanen veel goedkoper.
Heeft het college overwogen om de
stichting De Ronde Venen – on –
ice de mogelijkheid van een kunststof ijsbaan aan te dragen? Zo nee,
waarom niet?
Gemeente De Ronde Venen ondersteunt de millenniumdoelen. Een
van de doelen is het bevorderen van
een duurzaam leefmilieu.
Is het college van mening dat het
aanleggen en financieel ondersteunen van een tijdelijke ijsbaan past
bij een gemeente die de millenniumdoelen onderschrijft?” Aldus
Emiel Hoogendijk.

Verbouwen nu extra interessant

Bij STIJL 2000! 4 Extra redenen…
Regio - Uw kozijnen vervangen door
onderhoudsarm kunststof? Of een
ruime en praktische dakkapel? Of
een aluminium serre? In de huidige
economische situatie is investeren in
eigen woning veilig en niet duur. De
komende weken maakt STIJL 2000
het wel bijzonder interessant om
de showroom te bezoeken. De 4 extra redenen zijn: reiskosten tot max.
25 euro worden vergoed, iedere 10e
bezoeker ontvangt een dinercheque
van 75 euro, gratis hypotheekadvies
en bij iedere order wordt één jaar uw
energierekening betaald. Kom voor
de voorwaarden naar de showroom.
Stijlvol wonen
Waarom wachten op herstel van
de woningmarkt? Dat kan nog
even duren, terwijl u toe bent aan
een ruimere of energiezuiniger
woning. U staat versteld van de
mogelijkheden op het gebied van
kunststof kozijnen, dakkapellen,
puien, serres, carports, veranda
daken, balkonbeglazing, zonwering,
garage- en luxe binnen- en
buitendeuren en nog veel meer
onderhoudsvrije producten.
Gratis hypotheekadvies
De reden om te verhuizen is vaak:
dat het huis niet meer voldoet
aan de wensen van de bewoners.
Men gaat dan op zoek naar een
grotere woning. Door de stagnatie
in de woningmarkt kijkt men liever
de kat uit de boom. Maar er is
ook een andere optie: uw eigen
woning aanpassen. Vaak is er een
ruime overwaarde op het huis dat
aangewend kan worden om de
verbouwing te financieren. Een
goed advies is dan natuurlijk op zijn
plaats. STIJL 2000 heeft afspraken
met deskundigen, die u een gratis
hypotheekadvies kunnen geven.
Vertrouwen en zekerheid
Alle werkzaamheden worden door
eigen montageteams en bouwbedrijf
uitgevoerd en garanderen een

probleemloze oplevering. Die
combinatie heeft er de afgelopen
15 jaar mede voor gezorgd dat
er een tevreden klantenkring is
opgebouwd die voor 50% van
de opdrachten zorgt. De unieke
garantie, zelfs tot 20 jaar, zorgt voor
optimale zekerheid en vertrouwen.
100 pagina’s stijlvol wonen
STIJL 2000 geeft het meest
complete Magazine uit over
kunststof kozijnen, deuren,
serres, dakkapellen en nog veel
meer…… Iedereen die aan grote
veranderingen aan zijn huis

denkt komt voor ingrijpende
beslissingen te staan. Dit gratis
Magazine biedt iedereen een
helpende hand. Naast de 4 extra
redenen is dit nog een reden
om naar één van de showrooms
van STIJL 2000 te komen.
De dichtstbijzijnde showroom is in
Nieuwkoop aan de Energieweg 30
(Industriepark). Maar er zijn ook
vestigingen in Hoofddorp Woonboulevard Cruquius achterzijde Mediamarkt (900 m2), Almere-Stad, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Zie ook:
www.stijl2000.nl
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CSW UEFA-cup:

Galatasaray kampioen
Wilnis - Woensdag 3 juni was het
zover. Galatasaray moest zijn laatste wedstrijd spelen van het voorjaarsseizoen. Bij winst of gelijkspel
zouden de jonge heren kampioen

worden. Een beetje nerveus maar
vol zelfvertrouwen gingen ze van
start en al snel kwamen ze op voorsprong. Uiteindelijk wisten zij de tegenstanders met 5-0 te verslaan. De

jonge maar fanatieke spelers mochten na afloop de superbeker in ontvangst nemen. Kevin, Tomas, Germaine, Erik, Twan, Mehdi, Jelmer,
Daan en Thijmen gefeliciteerd!

CSW Minikamp weer een
groot succes
Wilnis - Na maanden van voorbereiding was het dan zover. De grootste activiteit die CSW kent, stond
weer op de agenda, het Minikamp!
Alle voorbereidingen waren klaar en
iedereen had er erg veel zin in.
Donderdagochtend om 9:00 uur verzamelden alle vrijwilligers zich in de
kantine en gezamenlijk gingen ze
even een bakkie drinken. De groepen werden verdeeld, wie de tenten
op gingen zetten, de tafels gingen
halen en het 4 tegen 4 uit ging zetten. Alles liep op rolletjes en rond de
klok van half 11 stond alles al klaar.
Even een bolletje en een soepie eten
en nog even genieten van de rust.

te zetten voor de Spellenavond, en
op veld 3 werd de hoek van het veld
omgetoverd tot een ware studio
voor de Playbackshow. Langzaam
begon het wat schemerig te worden
en de lichten op Veld 1 werden aangedaan, elk team doet met veel plezier mee aan de spellen die er zijn
uitgezet. Op veld 3 was inmiddels
de jury voor de Playbackshow gearriveerd. Het was een wervelende
show en het massaal opgekomen
publiek genoot met volle teugen van
de optredens. De jury had de zware
taak om een winnaar te kiezen. Na
een optreden van de leiders, kwam
de jury met de uitslag.

Om 12.00 uur gingen de hekken
open en 250 kinderen, jongens en
meisjes stormden het terrein op,
en gingen op zoek naar hun tent of
kleedkamer waar ze slapen.
Het Minikamp werd om 12:45 uur
officieel geopend en alle teams
kwamen 1 voor 1 met hun eigen gemaakte mascotte het veld op. Daarna ging het 4 tegen 4 beginnen en
werd er de rest van de middag lekker gevoetbald.

Dierengeluiden
Tegen half 11 zat deze dag erop voor
CSW’s jongste jongens en meisjes
en werden de kleedkamers opgezocht. Ook het Vlaggenspel was inmiddels afgelopen en de D/E jeugd
was klaar voor het Dieren geluidenspel. Er werd uitleg gegeven in de
kantine en de lichten werden gedoofd. Onder leiding van de leider
(incl. zaklamp) werden de dieren
opgezocht. Rond 12 uur is het ook
voor deze groep bedtijd. De vrijwilligers konden nog even napraten in
de kantine, onder het genot van een
hapje en een drankje. Ook voor de
vrijwilligers kwam er toen een einde aan deze mooie dag. De Nachtwakers waren inmiddels gearriveerd
en gingen hun ronde lopen. Er was
wat beweging bij de tenten en op
het veld te zien, maar het blijft lekker rustig.

Speurtocht
Om 16:45 uur begon voor de D/E
Pupillen de voetbalkennis Quiz en
de F Pupillen gingen eten (iets lekkers van de barbecue en patat). Na
het eten begon voor de F Pupillen
de Speurtocht en gingen de D/E Pupillen eten. Iedereen had er ontzettend veel zin in, want om kwart over
7 ging het penaltyschieten beginnen. De kinderen waren in 8 groepen verdeeld en de vraag is wie
er kampioen zal worden van elke
groep. Het was weer heel erg spannend, iets over achten was het afgelopen. Op het Hoofdveld werd er
hard gewerkt om de attributen neer

Regen
Tegen een uur of 6 begon het te regenen en het is even de vraag of ze
nog buiten kunnen ontbijten. Gelukkig trekt het open en iets later
als gepland werd er buiten gege-

ten. Eerst de D/E Pupillen en daarna de F Pupillen. Na het eten gaan
de D/E Pupillen met het Vaardigheidscircuit beginnen en de F Pupillen met het Sixentoernooi. Na de
lunch is het omgekeerd en loopt ook
deze dag alweer ten einde. Rond de
klok van 17:00 uur begon de prijsuitreiking en kregen alle deelnemers een medaille ter herinnering
aan het 21e Minikamp. Verder werden de winnaars bekend gemaakt
van de diverse Toernooien, Spelletjes en Playbackschow, maar één
ding is het belangrijkst, het meedoen is belangrijker dan winnen en
daarom waren alle kinderen op dit
kamp weer winnaars.

Atlantis B2 is kampioen

Sponsors
Zonder sponsors is dit kamp niet
haalbaar en daarom bedankt CSW
de hoofdsponsors Rabobank, Flinth,
Datamail & Vastgoed BV voor de financiële steun. Ook zijn er natuurlijk de subsponsors die een bijdrage
hebben geleverd aan dit kamp en
dit elk op een andere manier doet.
Dit waren: Vedama Verhuur, Korver
BV debarbequelijn, Bocxe Biljarts,
C1000, Polfood, Zwanenberg en
Wiegmans Bloemen & Planten.
Tot slot wil CSW via de Meerbode alle hand- en spandiensten, keukenen barpersoneel, leiders, nachtwachten en iedereen die ze vergeten zijn en dit Minikamp tot een
succes hebben gemaakt bedanken
voor hun inzet deze dagen. Zonder
hen hadden zij dit nooit voor elkaar
gekregen. Daarnaast is er natuurlijk
het fantastische team “De Organisatie” met Rob, Samantha, Erno, Karen, Roy, Laura, Anita en Rene. CSW
heeft bij dit kamp laten zien dat een
goede samenwerking tot iets moois
kan leiden.

De kampioenen van Atlantis B2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft Atlantis B2, gesponsord door
de Rabobank, zijn laatste wedstrijd
van het seizoen gespeeld. De strijd
was al gestreden. Dit team is voor
de derde keer op rij kampioen geworden. Een formidabele prestatie.
Tussen neus en lippen door ook nog
even een medaille op een toernooi
in de wacht gesleept.
In het eerste veldseizoen werden ze
nog ongeslagen kampioen. In het
zaalseizoen werd er een klasse hoger gespeeld en moest er veel harder geknokt worden voor de punten.
Deze werden dan ook wel eens aan
de tegenpartij gegund. Maar het
kampioenschap zat er wel in. In het
voorjaarsvelseizoen werden er weer
verschillende oude tegenstanders
ontmoet. Het zou een spannende
poule worden, zo dachten ze. Niets
was minder waar. De eerste partijen werden moeiteloos gewonnen
10-4, 8-2, 11-8 en 5-2. Bij hun vorige confrontatie met Thor was het
balletje heel moeizaam door de korf

Medailleregen voor de
turnsters van Veenland
Wilnis - Op zaterdag 6 juni werd de
toestelfinale gehouden in sporthal
Galgenwaard in Utrecht.
De beste 6 turnsters per toestel waren geselecteerd voor deze wedstrijd. Er werd geturnd in drie banen
tegelijk dus voor de trainsters was
het soms rennen en vliegen.
‘s Morgens turnden voor Veenland Denise Offerman, Puck Straver,
Sascha Stam, Naomi Bouman, Amber Verkaik en Kimberley Moeliker
aan de beurt. De een moest op de
balk of vloer, de andere weer brug of
sprong. Sommigen hadden zich geplaatst voor twee toestellen en anderen waren helemaal voor één toestel gekomen. Iedereen deed haar
best en dat bleek bij de prijsuitreiking.

Denise was 1ste op sprong en 2de
op vloer. Puck was 1ste op sprong
en 3de op brug. Naomi was 3de op
brug. Amber 2de op balk en Kimberly was 3de op sprong. Goed gedaan en natuurlijk ook Sascha die
net buiten de prijzen viel nu met
twee keer een 4de plaats.
‘s Middags turnden voor Veenland
Kimberly Bouman, Wies van Beek,
Tanja Kamp, Lois Verhoek en Angela vd Vaart en Donya Selim. Saskia v.d. Vaart was met haar zusje meegekomen want ze stond reserve op 2 toestellen. Gelukkig had
ze haar gympak voor de zekerheid
mee genomen, want je weet maar
nooit of er toch nog iemand af valt
en ze had geluk, ze mocht meedoen
met sprong. Saskia dacht ‘als ik dan
toch mee mag doen, dan neem ik

ook gelijk maar die gouden medaille
mee naar huis’. Ook Wies deed het
goed op sprong en werd 3de.
Voor Donya, Kimberly en Lois speelden de zenuwen een grote rol op de
balk. Maar gelukkig, ondanks een
extra onderdeel op de brug, werd
Kimberly hierop 3de. Lois herstelde zich op sprong en werd daar 3de.
Helaas voor Donya viel zij net als
Angela en Tanja buiten de prijzen,
ze werden allen 4de op hun toestel.
Het seizoen is bijna teneinde. Volgende week nog de onderlinge
wedstrijden. Deze worden gehouden in de Willisstee vanaf half twee.
U bent van harte welkom. De afsluiter van het seizoen is de finale van
divisie 7. Wilt u meer weten over de
gymnastieklessen van Veenland, kijk
dan op www.veenland.nl .

gegaan. Met een eindstand van 53 waren ze tevreden genoeg. Deze
laatste uitwedstrijd zou anders worden dan eerdere partijen. Drie basisspelers (Stephan, Marleen en Denise) konden niet aan de wedstrijd
meedoen. Gelukkig waren andere
spelers die dit team wilden versterken. Voor de wedstrijd wordt er nog
benadrukt dat ze vanaf het begin
alert moeten zijn. Het gaat even anders. Na vier minuten heeft het B2team al een achterstand van 2-0.
Hun eerste aanval, wat normaal hun
troef is, heeft niet kunnen scoren.
Maartje en Kariem goed aangevuld
door Sterre zorgen ervoor dat ze
weer terug in de wedstrijd zijn: 2-2.
Thor komt weer terug, waarop Niels
scoort 3-3. Stef legt er net na de rust
nog een in 3-4. Thor weet weer 2 x
de korf te vinden. Timo maakt met
een grandioos schot 5-5. De zusjes
Rosalie en Willemijn doen hun uiterste best om de verdediging dicht te
houden. Dan neemt de scheidsrechter de ene na de andere dubieuze

beslissing. Een vrije bal die helemaal
op de verkeerde plek wordt genomen. Ze zijn helemaal in de war.
Direct daarop geeft hij een strafworp. Deze vindt gelukkig niet de
weg naar de korf. Maar het team is
zo overbluft dat daarna de bal toch
in de korf rolt: 5-6. Ze geven alles
om toch nog gelijk te komen. Mathijs maakt een mooie actie, maar
wordt zwaar gehinderd. Het heeft er
alle schijn van dat de scheidsrechter
een strafworp gaat geven.
Dan hoort de scheids dat de tijd
voorbij is. Hij fluit de wedstrijd af, het
Atlantis B2-team overbluft op het
veld achterlatend. Met de wetenschap dat ze thuis feest gaan vieren
gaan ze toch vol goede moed naar
huis. Daar worden ze gehuldigd met
bloemen en taart. Ook krijgt dit B2team een drankje en een hapje van
hun sponsor de Rabobank. Ze kunnen er bijna niet tegenop eten, zoveel als het is. Hun coaches Wim
en Christa kunnen op een geslaagd
seizoen terugkijken.
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Uithoorn heeft zijn
Centriek 86

de Modderkruiper

Op zoek naar bittervoorn
en kleine modderkruiper
rond Uithoorn
Uithoorn - Wat zwemt er rond in
sloot en plas? Om deze vraag te
beantwoorden werken Landschap
Noord-Holland en Stichting RAVON
de komende drie jaar aan een
nieuwe verspreidingsatlas van de
Noord-Hollandse vissen. De nieuwe atlas is nodig voor een adequate
bescherming van deze dieren. Bent
u ook nieuwsgierig naar het onderwaterleven? Doe dan mee! Zaterdag 13 juni is rond Uithoorn de derde excursie van dit project. Iedereen
die de komende drie jaar vissen wil
gaan inventariseren voor de atlas is
welkom.
Noord-Holland herbergt bijzondere
en internationaal zeldzame soorten
zoals bittervoorn en kleine modderkruiper. Ook door de vele overgangen van zoet naar zout water zijn er
veel bijzondere vissoorten te vinden.
Door hun leven onder water vormen
vissen een onderbelichte groep,
waardoor er weinig bekend is over
hun verspreiding. Dit terwijl vissen
juist een zeer belangrijke graadmeter zijn voor de biologische kwaliteit
van het water. Tijd dus om dit goed
in kaart te brengen, uw hulp is hierbij heel belangrijk!
In het kader van de atlas organiseren Stichting RAVON en Landschap
Noord-Holland de komende drie jaar
praktijkexcursies naar interessante
visgebieden. Ervaring op het gebied
van inventariseren is niet nodig. Tij-

dens de excursie krijgt u informatie over het atlasproject, vissen, visherkenning en inventarisatiemethoden. U wordt in korte tijd opgeleid.
Met schepnetten zal gezocht worden naar soorten als bittervoorn en
kleine modderkruiper. Ook volgen er
de komende drie jaar nieuwsbrieven
en terugkoppelavonden. Een unieke
kans om kennis te maken met een
heel nieuwe wereld.
Wilt u meedoen aan het atlasproject, kom dan naar de excursie komende zaterdag 13 juni. De tocht is

ren”, (intuïtief schilderen vanuit de
beweging). Daarnaast maken Irma
Vroegop en Pascale Bazille ( kunstenaars) gebruik van het atelier. Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven er cursussen mindfulness
(werkt o.a. goed bij stress, burnout
en depressies).Ook de herenkleedkamer werd ingericht als atelier. Al
snel volgde Jan Willem Martijn, die
van het “nagelknippertjeskamertje”
een doka maakte. De ruimte naast
de entree werd volledig opnieuw ingericht door Marjan van Veen van
schoonheids-pedicure Salon Body
en Silence.
De grote zaal boven stond het
langst leeg. De ruimte werd gesplitst en Herman Morssink en Jack
Allick vestigden er hun schildersatelier. Shanna Elleswijk richtte de

overgebleven zaal in als Dancestudio Shanna Elleswijk.
Joke Zonneveld: “Er is ontzettend
veel werk verzet het afgelopen jaar
om het pand opnieuw geschikt te
maken voor gebruik en het resultaat
is er dan ook naar. En het leuke is
dat er allemaal mensen in zijn gekomen die iets met creativiteit van
doen hebben.” Veel beweging, kunst
en creativiteit dus in CENTRIEK 86,
een centrum dat zeker van zich zal
laten horen de komende jaren. Voor
verdere informatie kunt u terecht
op:
www.jokezonneveld.nl , www.pascalebazille.com , www.leveninhetnu.com , Salon Body & Silence, 0624248312
www.hermanschildert.
nl , www.allick.schildert.com , www.
dancestudioshannaelleswijk.nl

van 10.00 uur en duurt ongeveer tot
14.00 uur. U wordt verzocht zich aan
te melden bij Landschap NoordHolland, Jeanine Hamers of Kees
Dekker, 088-0064441, k.dekker@
landschapnoordholland.nl. U hoort
dan waar de excursie begint.
De atlas wordt mede gefinancierd
door: Provincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier,
Rijkswaterstaat
directie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Basisschool Toermalijn
naar de Efteling

de Bittervoorn

Alzheimercafé Uithoorn
Uithoorn - Op 18 juni is er weer een
Alzheimercafé-avond in Uithoorn.
Deze zal plaatsvinden in woonzorgcentrum Het Hoge Heem. Enige tijd geleden heeft Alzheimer Nederland op verzoek van de gemeente Uithoorn een ‘proef’café georganiseerd. Dit was een groot succes,
er kwamen veel mensen naar deze
avond.
Alzheimer Nederland heeft gemeend om dit nog eens te herhalen. Dit bijzondere café, dat bedoeld
is voor mensen met beginnende dementie, hun partner en familiele-

Uithoorn - Uithoorn heeft er een
creatief centrum bij: CENTRIEK 86
aan de Prinses Margrietlaan 86. Met
de nieuwe naamgeving en het beschilderen van de borden op de gevel in rood, geel en blauw is de metamorfose van het pand voltooid. In
het voormalige schoolgebouw waren al een medische groep en het
kinderdagverblijf Simba gevestigd. Na het vertrek van een sportschool kwam de voorkant van het
gebouw enkele jaren leeg te staan.
De eigenaar besloot uiteindelijk het
pand in 8 gedeeltes te verhuren
en de eerste die de sprong waagde was Joke Zonneveld. Zij veranderde de dameskleedkamer annex
sauna in schildersatelier “De Rode Draad” om er zelf te schilderen
en les te geven in “Spelend Schilde-

den, is ontwikkeld door Alzheimer
Nederland, die zich als belangenorganisatie hard maakt om de ziekte
dementie bespreekbaar te maken,
waardoor de emancipatie van mensen met dementie wordt versterkt.
Ondanks dat dit café geen regulier
Alzheimercafé is zoals dat elders
plaatsvindt blijft het concept hetzelfde.
Het thema voor deze avond is : Wat
betekent het als één van beiden dementie krijgt?
De heer en mevrouw Ignatius zijn
deze avond de gasten.

Alzheimer Nederland heeft gemeend
dat dit een interessant en herkenbaar thema is voor velen en vertrouwen dan ook op uw aller komst.
Zoals gebruikelijk staat de koffie
klaar voor u, het programma start
om 19.00 uur maar u kunt gerust
eerder binnenlopen.

Uithoorn - Lang was de locatie van
het schoolreisje geheim gehouden,
maar ongeveer anderhalve week
voor de grote dag, was het bekend,
ze gaan naar de Efteling! Donderdagochtend 4 juni waren veel kinderen al vroeg wakker en wilden
vroeg naar school. Dit kwam goed
uit, want de bussen zouden al rond
half negen vertrekken, zodat er veel
tijd in de Efteling kon worden doorgebracht.
Iedereen moest om acht uur op
school zijn. De kinderen kregen een
badge opgespeld met hun naam en
een (nood)telefoonnummer. Rond
kwart over acht arriveerden de bussen en nadat alle neuzen geteld waren en iedereen aanwezig was kon
er vertrokken worden. Onderweg
was er af en toe wat regen, maar
onder het motto ‘wat nu valt, valt
straks niet’ werd de dag zonnig tegemoet gezien. Na een reis van zo’n
anderhalf uur kwam tussen de bomen door het Efteling hotel in zicht

en wisten de kids dat ze er bijna waren. Na het uitstappen zocht iedere hulpouder zijn kinderen bij elkaar
en werd er naar de ingang gelopen.
Het park ingekomen werd eerst het
toilet met een bezoek vereerd en
daarna kon het feest beginnen. De
jongste kinderen vermaakten zich in
het Sprookjesbos. Het sprookje van
‘Het meisje met de zwavelstokjes’
maakte veel indruk. Bij ‘Klein Duimpje’ moest je zachtjes zijn naam roepen en tot ieders verbazing kwam
dan het jongetje tevoorschijn om
de zevenmijlslaarzen van de reus
uit te trekken, terwijl de reus door
bleef snurken. De muzikale paddenstoelen werden beluisterd en betast; waar kwam die mooie muziek
toch vandaan? ‘Vrouw Holle’ moest
hard toegeroepen worden, zodat
haar raam openging en zij haar deken kwam uitkloppen. Al het afval
werd netjes verzameld en aan ‘Holle Bolle Gijs’ gegeven, die de kinderen met een “dank je wel” bedank-

te. Ook het Poppentheater werd bezocht. Aan het eind van de voorstelling mochten de kinderen meedansen en zingen met de poppen. De
‘Droomvlucht’ werd door sommige kinderen wel twee keer bezocht.
De grotere kinderen vermaakten
zich in attracties zoals de python,
piranha, vliegende Hollander en de
pandadroom.
Rond één uur was er voor iedereen
een lunch die bestond uit patat, kipvingers en fristi of dubbel frizzz.
Na gegeten te hebben hadden de
kinderen nog enkele uren om zich
in het park te vermaken.
Het weer bleef zich gelukkig van de
goede kant laten zien maar zo rond
half vier moesten ze helaas de terugtocht aanvaarden.
Tegen half zes was de bus terug bij
school en stonden alle ouders reikhalzend naar hun kinderen uit te
kijken. Moe, maar met de herinnering aan een fijne dag ging iedereen
naar huis.

Inlichtingen
Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring: 0900 – 1866 of
mailen naar: amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl

Op 12 juni
Midzomernachtmarkt
op het Westwijkplein
Amstelveen - Dit jaar organiseert
Winkeliersvereniging Westwijk komende
vrijdagavond 12 juni de 15e
Midzomernachtmarkt. Deze vindt plaats op het Westwijkplein in Amstelveen.
Het belooft weer een drukke en gezellige avond te
worden. Vorig jaar bezochten maar liefst 17.000 bezoekers dit jaarlijks terugkerende evenement.
De Nachtmarkt zal voorzien
zijn van ca. 150 kramen. Alle winkeliers hebben een eigen kraam en zullen de bezoekers verrassen met leuke aanbiedingen.
Daarnaast bieden de overige marktkooplieden ook tal

van zaken aan die echt bij
een Midzomernachtmarkt
thuishoren.
Ook dit jaar wordt de Natuur en Milieumarkt aangesloten aan de Nachtmarkt
met een grote verscheidenheid aan informatie en educatie over natuur en milieu
en alles wat hieruit voortvloeit.
Aan de kleintjes wordt ook
gedacht:
springkussens,
een schiettent, touwtje trek
en voor de grotere kinderen
de rage elastische bungeejump-trampoline.
De markt begint om 18.00
uur en sluit om 24.00 uur.
Op het podium staan de DJ’s

van Happy Power die deze
avond muzikaal zal omlijsten. Om 20.00 uur wordt de
finale gehouden van de AFactor en om 22.00 uur zal
zanger Rene Eshuis optreden met bekende toppers!
Ook dit jaar is er weer een
mooi sluitstuk. Voor het podium zal omstreeks 23.40
uur een spectaculaire vuurspuwshow worden gegeven
door Ronald van Enjoy Entertainment.
Kortom: alle ingrediënten
voor een gezellig avondje
uit zijn aanwezig.
De
Midzomernachtmarkt
is het best bereikbaar met
openbaar vervoer of op de
fiets.

Amnesty: brieven schrijven
Uithoorn - In de maand juni schrijven we met Amnesty International
naar de autoriteiten van Indonesië,
Mexico en Equatoriaal-Guinea. Het
betreft de volgende gevallen:
Na een vreedzame actie van de onafhankelijkheidsbeweging van de Republiek der Zuid-Molukken werden
activisten door de politie veelvuldig

gemarteld en mishandeld.
Een activist die opkomt voor de rechten van de inheemse bevolking in
Mexico werd valselijk beschuldigd
van moord. Hij zal waarschijnlijk
geen eerlijk proces krijgen.
Vijf leden van een oppositiepartij in
Equatoriaal-Guinea werden veroordeeld voor illegaal wapenbezit en

veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Een bewijs hiervoor is nooit geleverd. Wilt u ook schrijven? U kunt
de brieven thuis bezorgd krijgen om
te versturen. Een telefoontje naar Bert
Schaap, tel. 0297-565172 is voldoende. De brieven zijn ook te verkrijgen
via “Amnesty International Uithoorn.
nl” onder het kopje “Schrijf”
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Examens en wedstrijden
bij Judoschool Blaauw

Een heerlijke dag voor de
dorpentochtfietsers
Regio - De 1800 deelnemers aan
de 32e versie van de Dorpentocht
hebben een redelijke dag achter
de rug. Het was vooral ’s morgens
goed weer om te fietsen; niet te
warm, niet te koud, waterig zonnetje, geen regen en bijna geen wind.
Veel deelnemers kozen daarom voor
de 55 kilometer-afstand. Een almaar
groeiende groep mensen koos toch
voor de 35 km afstand, maar dat
had wellicht met de weersverwachting te maken. ’s Middags om 16.00
uur begon het toch hard te regenen,
maar toen waren de meeste fietsers
alweer terug.
Vanaf de hoofdpost van Amstelveen gingen de beide afstanden
dit jaar eerst naar de nieuwbouw in
Aalsmeer. Toen door oud Aalsmeer
naar de brug over de Ringvaart en
vervolgens richting Leimuiden. Al
gauw draaiden de fietsers van de
35 kilometer afstand terug naar
Aalsmeer, maar de 55 kilometer-afstand ging door de velden en over
de snelweg A2 en langs de Geniedijk naar Hoofddorp. In Hoofddorp fietsten de deelnemers om de
voor velen onbekende recreatieplas
Toolenburg. Daarna op een totaal
vrij gelegen fietspad langs een busbaan naar het verste punt van deze
route: Nieuw Vennep. Vandaar door
de polder van de platte Haarlemmermeer naar de Ringvaart in Leimuiderbrug. In Leimuiden langs de
Westeinderplassen en toen via het
pittoreske dorpje Kudelstaart. Daar
ontmoetten de fietsers de deelnemers van de 35 km afstand en gingen zij gezamenlijk via het mooie De
Kwakel naar Uithoorn en terug naar
de hoofdpost in Amstelveen.
Uitnodiging
Veel dorpentochtfietsers hadden
gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging die begin mei bij hen
op de deurmat was gevallen. De organisatie had hiervoor ruim 5.000
folders met aankondiging van deze
traditionele fietstocht verspreid. Iedereen die na de tocht zijn naam en
adres bij de organisatie achterlaat,
mag namelijk het volgende jaar op
zo’n persoonlijke uitnodiging rekenen. Maar veel deelnemers hebben
zich enthousiast laten maken door
de aankondigingen in de regionale
kranten in de weken ervoor.
Voor de financiën hoefde men het
in ieder geval niet te laten. Voor een
bedrag van 4,00 euro (en voor 3,00
euro in de voorverkoop bij de boekhandelaren Bruna in Hoofddorp en

Aalsmeer, Mondria In Mijdrecht,
Van Hilten in Uithoorn en De Twister
in Amstelveen) kon men deelnemen
aan “dé recreatieve fietstocht van
het jaar” voor Amstelveen en omstreken; de fietstocht voor het gehele gezin, maar ook voor de sportieve fietser.
De beide afstanden moesten met
een routebeschrijving worden gefietst, maar waren gelijktijdig geheel
“uitgepijld” met de bordjes met het
bekende Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op grote kruisingen
waarschuwingsborden voor het autoverkeer geplaatst “Pas op, fietstocht”. Mede hierdoor zijn er bijna
geen ongelukken gebeurd. Er waren
wel een paar lekke banden, maar
die moest de ongelukkige zelf plakken. Enkelen hadden echter een geluk bij een ongeluk en werden geholpen door de vrijwilligers van de
maar liefst vier ‘bezemwagens’ die
de gehele dag de fietsers begeleidden.
Controle
Om de circa vijf kilometer was er
een start- en/of controlepost, waar
men als bewijs van deelname een
stempel met een letter ontving. Alle tien de letters op een rij vormden
het woord van de dag “kleine beer”
(55 km) of “kleine” (35 km). Een volle stempelkaart gaf na afloop bij inlevering recht op het bekende erelint. Dit jaar statig zwart met gouden opdruk. Alle posten waren buitengewoon vrolijk aangekleed met
borden en wimpels en de oranje
vlaggen met het logo van de Dorpentocht. Daarmee zijn de stempelposten nog herkenbaarder geworden. Op meerdere plaatsen konden de deelnemers eten of drinken
kopen of gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Maar veel fietsers hebben de schoonheid van het
gebied benut en hebben langs de
kant van de weg gepicknickt. Dat
gaf voor de fotografen schitterende beelden. Enkele foto’s zijn te zien
op de website van de Dorpentocht,
www.dorpentocht.nl.
Dan waar het allemaal om te doen
is. Het Goede Doel van dit jaar was
de stichting Kleine Beer. De doelstelling van deze stichting is: het
wegnemen van angst en eenzaamheid, het stimuleren van betrokkenheid, het geven van warmte en geborgenheid en het geven van genegenheid en respect. Deze filosofie
wil de stichting uitdragen en in de
praktijk brengen voor zieke kinde-

Uithoorn – Op zondag 7 juni jl. hebben 32 judoka’s van Judoschool
Blaauw meegedaan aan het Fuyiamatoernooi in Amsterdam.
Er hadden zich 142 judoka’s ingeschreven voor dit toernooi. De kinderen werden onderverdeeld in 33
poules zodat ze minimaal drie wedstrijden moesten maken.
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 12 eerste plaatsen en 8 tweede plaatsen
gewonnen.
Vincent Schreutelkamp, Thijs Kees,
Eline Kooijman, Dahley Springintveld en Mats Koolmoes wisten al
hun wedstrijden op volle punt te
winnen. Zij namen hun beker voor
de eerste plaats glunderend in ontvangst.
Naast de prijzen voor deze toernooironde waren er ook prijzen voor degenen die het best gedraaid hebben
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-

Trommel, Dahley Springintveld, David Siebeler, Denise Roelofsma, Eline Kooijman, Jesse Versteeg, Jouke Westrenen, Mats Koolmoes, Thijs
Kees, Thomas Bleijswijk, Vincent
Schreutelkamp, Wouter Zoethout.
De volgende 8 judoka’s van Judoschool Blaauw mochten de tweede prijs in ontvangst nemen: Bo van
Vliet, Erwin Kuiper, Hosam Darwish,
Kaper Bleijswijk, Luuk Meijles, Nick
Dorlandt, Stefan Roelfosma, Thomas
Copier.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.

nooien. Deze judoka’s mogen zich
dan voor een jaar overall kampioen
noemen van het Fuyiama judotoernooi. Voor een eerste plaats kreeg
men 5 punten, een tweede plaats
drie punten en een derde plaats 1
punt.
Mats Koolmoes, Vincent Schreutelkamp, Eline Kooijman en Dahley
Springintveld mochten deze mooie
prijs in ontvangst nemen.
De 12 deelnemers die de eerste prijs
hebben gewonnen zijn: Annemijn

opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen wilden
gadeslaan.

Examens
Zaterdag jl. waren er weer judoexamens bij Judoschool Blaauw. Er
hadden zich dit keer 21 kandidaten
opgegeven.
De zaal werd bevolkt door ouders,

de uit David Siebeler, Nol van Rijnsoever, Thomas van Emden, Sander
Verlaan en Edwin Blaauw, was van
mening dat het judo op een goed
peil lag. Na ongeveer twee en een
half uur konden de volgende uitslagen bekend gemaakt worden.
Gele slip, 6e Kyu
Akout Akol, Nadeche Romeijn
Gele band, 5e Kyu
Annemijn Trommel, Vincent Zeeman, Tristan Roelofs, Pascalle Opentij, Bente de Jong, Lina Kruijswijk,
Jorn Hansen, Bo Karsten
Oranje slip, 5e Kyu
Sjoerd Balvers, Martijn ten Veldhuis,
Marije Soppe
Oranje band, 4e Kyu
Jelle van den Berg, Daniel Hofman,
Rutger Hofman, Luuk Meijles, Lianne Opentij

ren. De stichting wil via het organiseren van grote sportevenementen
(sportfeesten), sporters stimuleren
hieraan deel te nemen en op deze
manier sponsorgelden binnenhalen.
Met de hulp en bekendheid van actieve en oud-topsporters zullen deze sportevenementen grote attentiewaarde krijgen waardoor extra
toeloop van deelnemers ontstaat.
De ex-bokser Arnold Vanderlyde en
oud-beroepswielrenner Danny Nelissen zullen met name als ambassadeurs van de Kleine Beer hierin
een belangrijke rol vervullen. Zij zullen andere bekende sporters aanmoedigen om hun medewerking te
verlenen aan evenementen van de
Kleine Beer. Het concept waarvoor
de stichting kiest, heeft zijn diensten bewezen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De zusterorganisatie Sporten voor Sophia organiseert al jaren met succes sportevenementen voor zieke kinderen
die veel geld opbrengen. Door telkens voor andere sportevenementen in de Euregio te kiezen hoopt de
stichting dat zich een steeds grotere
groep mensen zich voor chronisch
zieke kinderen wil inzetten.
Fietstocht
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 4.000,00 overhandigen aan de penningmeester
van de Stichting Kleine Beer, die deze gift met gepaste dankbaarheid
aanvaardde.
In dit verslag mag niet onvermeld
blijven, dat deze fietstocht niet mogelijk was geweest als niet zo veel
mensen zich als vrijwilliger hadden
willen inzetten. De organisatie van
de Dorpentocht bedankt daarom alle vrijwilligers die op de één of andere manier hebben geholpen om
deze recreatieve fietstocht te doen
slagen. Maar de grootste dank gaat
uit naar de vele fietsers die, ondanks de mindere weervoorspellingen, deze tochten toch hebben gefietst. Want alleen dankzij hen was
het mogelijk om zo’n bedrag aan het
goede doel te schenken.
Kortom, het was opnieuw een fietstocht waar zeer vele mensen met
veel plezier op zullen terugkijken.
De volgende, 33e, dorpentocht is op
zondag 6 juni 2010. Zet u ‘m alvast
in uw agenda? De organisatie van
Dorpentocht ziet u graag terug.

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

Groene slip, 4e Kyu
Amber Hartgers
Groene band, 3e Kyu
Quinty van der Voort
Blauwe slip,3e Kyu
Jeroen Trommel
De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 13 juni
in de dojo van Judoschool Blaauw.

Paul Oomen kampioen van
schaakvereniging De Amstel
Uithoorn - Met een overtuigende score van ruim 92% is Paul Oomen jeugdkampioen geworden bij
schaakvereniging de Amstel. Met
maar liefst 3 bekers ging hij afgelopen woensdag naar huis.
Robert Meijerink volgde op enige
afstand, met name door een onderlinge score van 1-5 tegen Paul. Robert was duidelijk ‘the best of the
rest’. In de laatste ronde van het seizoen 2008/2009 waren er nog diverse prijzen te verdelen. Eigenlijk
stonden alleen de nummers 1 en 2
van de kopgroep vast, voor de rest
was alles nog open. De strijd om de
derde plaats in de kopgroep bleef
tot de laatste dag spannend. De beslissing moest vallen in het onderlinge duel tussen Bastiaan Claus en
Bastiaan van Dijk, waarbij laatstgenoemde moest winnen. En dat deed
hij ook, waardoor Bastiaan van Dijk
dus op de 3e plaats eindigde.
In de middengroep pakte Diederick
Lodewijks de 1e prijs na een overwinning op Matthijs van der Aart.
Esmée Oud werd ondanks een nederlaag tegen Tosca van Gelderen
toch 2e, terwijl Marco Smits dankzij
een overwinning op Nico Broersen
de 3e prijs greep. Matthijs kwam
net een paar puntjes tekort om in de
prijzen te vallen.

In de basisgroep waren er nog 5
kandidaten voor 3 prijzen. Tim van
Rijsen stond er het beste voor, maar
viel door zijn nederlaag tegen Elmer
Merton net buiten de prijzen. Deze
overwinning leverde Elmer juist de
1e plaats op. Aline van Rijn veroverde de 2e plaats dankzij een overwinning op Jasper Tuithof en Dylan
Prins werd 3e en won daarmee zijn
eerste schaakbeker.
De 2e lijst was enige weken geleden al beslist, omdat door training
en prijsuitreiking er op de laatste
twee avonden niet meer voor de 2e
lijst gespeeld werd. Paul Oomen behaalde de ‘dubbel’ door ook hier de
1e prijs voor zich op te eisen.
De strijd in de Koningsgroep ging
tussen Daniëlle Oomen en Tosca van Gelderen en werd uiteindelijk door Daniëlle gewonnen. In de
Torengroep was de prijs voor Marco Smits, die de concurrentie net
voorbleef. De Lopergroep werd met
overmacht gewonnen door Esmée
Oud, die na de aanmoedigingsprijs
van vorig jaar nu dus met 2 bekers
naar huis ging.
De aanmoedigingsprijs van dit seizoen ging naar Famke van Rijn, die
halverwege dit seizoen lid is geworden. Ze heeft nog niet veel gewon-

nen, maar dat komt vanzelf als ze
met hetzelfde enthousiasme blijft
spelen. Wat dat betreft kan Esmée
mooi als voorbeeld dienen! Voor alle andere jeugdleden was er een
mooie medaille.
De laatst clubavond van dit seizoen
werd feestelijk afgesloten met een
lekker cakeje en wat te drinken.
Het nieuwe schaakseizoen begint
weer in september. Nieuwe leden
kunnen zich aanmelden via de website: www.amstelschaak.nl
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KDO A Junioren sluit
seizoen af op Texel

The Zoo bij Legmeervogels

Uithoorn - Afgelopen weekend is
weer het traditionele sport en spel
weekend bij Legmeevogels gehouden. Het thema van dit jaar was ‘The

Speurtocht
Om 10.00 uur gingen de C-groepen een speurtocht door de legmeer doen.

Buiten vragen beantwoorden moesten ze drie keer een ruilpoging doen.
Alle teams kregen als ruilobject een
legmeervogels vaantje mee.
Het lukte uitstekend, want de groepen kwamen met heel leuke dingen
terug. Na het pannenkoeken eten
was er ‘s middags een spellenprogramma voor de kinderen gemaakt.
Om 16.00 uur gingen de jongste kinderen naar het zwembad ‘de Otter’.
Om 18.00 uur was er voor de Cgroepen barbecue met patat, en
een ijsje als toetje. Vervolgens kwam
er nog een clown om de kinderen
die avond te vermaken. De A en Bgroepen gingen om 10.00 uur op
pad voor hun survivaltocht door Uithoorn. Ze moesten vragen beantwoorden en ze kwamen de volgende spelen op hun pad tegen: Ren
je rot met water, Abseilen, Hindernisbaan 1, Vulcano, Buikschuiven,
Touwbrug, Hindernisbaan 2 en Vlot
bouwen/varen. Om 17.00 uur waren alle groepen weer op het sportpark terug. Ook voor hun was er
een barbecue met patat, en een ijsje
als toetje. Op het avondprogramma
stond een bezoek aan het zwembad
in Aalsmeer. Na terugkomst uit het
zwembad was `de puf’ eruit en kon
het bed opgezocht worden.
Zondag 7 juni was het om 8.30 uur
met moeite opstaan.
Om 9.15 uur ontbijt.
Om 10.30 uur begon de grote meerkamp met de volgende geweldige
spelen: Beker verplaatsen, Vulcano,
Skelterrace, Slootje springen, Ringsteken, Afmatrace, Hindernisbaan,
Super Survivalbaan, Schiet hem erin, Buikschuiven, Survivalbaan 2 en
Twistladder.
Om 13.00 uur was het met z’n allen
in de kantine voedertijd.
Om 14.00 uur vervolg van de meerkamp. Om 15.00 uur mochten de ouders het kamp op om nog een uurtje mee te kunnen genieten van dit
spektakel. Om 16.00 uur begon de
afsluiting van het kamp. Nadat alle
teams naar voren waren geroepen,
kregen alle kinderen een herinnering met hun teamfoto mee.
Vervolgens werden de bekers nog
uitgereikt aan de winnende teams.
Winnaars bij de C-groepen zijn geworden: De Alligators. Winnaars bij
de B-groepen zijn geworden: De
Kung –fu Panda’s
Winnaars bij de A-groepen zijn geworden: De Zwijnenstal Zo kon iedereen weer terugkijken op een
zeer geslaagd weekend.
En nu maar weer een jaar wachten
op Sport en Spelweekend 2010.

Zoo’. Zo waren de team namen gekozen, zoals De Bokito’s, De dampende Olifantendrollen, De haaiensnaaiers, De Gifkikkers etc.
Er werden ook weer in drie leeftijdscategorieën gestreden. De A-groepen waren de oudste kinderen en
de C-groepen waren de jongste kinderen. Op vrijdag 5 juni werd er door
de vele vrijwilligers om 7.00 uur begonnen met het opbouwen van het
sportkamp. Om 18.30 uur kwamen
de 230 kinderen en 90 vrijwilligers
op het kamp. Om 19.00 uur was de
officiële opening van het kamp en
werd er afscheid genomen van de
ouders. Om 19.45 uur begon het
openingsspel, bestaande uit allerlei balspelen zoals : deken volleybal,
Tienbal, Trefbal, Latje schieten etc.
Om 22.00 uur gingen de jongste
kinderen naar bed en begonnen de
A en B-groepen aan het avondspel.
Het avondspel was dit jaar ‘het barricadespel’. De bedoeling van dit spel
is door het doen van doe-opdrachten kaartjes te verdienen en dan deze strategisch op het grote spelbord
te zetten. Wie het eerst aan de overkant van het bord is wint. Om 24.00
uur gingen de B-groepen naar bed
en gingen de A-groepen verder met
het nachtspel. Het nachtspel was
het spookspel. Op het sportcomplex waren negen spoken verstopt.
Als er een spook gevonden was dan
mocht de groep tien vragen stellen
om er achter te komen welk dier het
spook eigenlijk was. Om 1.30 uur
ging iedereen een poging doen om
te slapen (wat niet bij iedereen gelukt is). Op zaterdag 6 juni was het
om 8.00 uur opstaan en wassen.
Om 8.30 uur ontbijt.

De Kwakel - Afgelopen weekend
van 5 tot 7 juni heeft de spelers
groep en team leiding van KDO A
junioren het seizoen afgesloten op
TEXEL. We vertrokken vrijdag middag om 12.30 uur richting TEXEL
door een aantal ouders,
waar we de overtocht hadden om
14.30 uur. Daar te zijn aangekomen
gingen we per fiets richting Cocksdorp. Na een goed uur fietsen kwamen we aan bij Hotel de Kievit. Na
het nuttigen van een paar versnaperingen gingen we eerst eten.
s’ Avonds om 21.30 uur gingen ze
per taxi richting de Koog om daar
het centrum onveilig te maken. De
avond was gezellig waar een aantal
spelers punten hebben gescoord.
Om 2.00 uur gingen we weer huiswaarts.
Zaterdag om 7.00 uur ging de wekker voor een dag vullend progamma. Om 8.30 uur gingen we per fiets
richting de koog naar paal 17 om
daar te gaan bickbiken en skaten.
Om lekker een paar uur te biken en
skaten viel de groep al snel uiteen.
Na het nuttigen van het middageten

gingen we richting Oude Schilt de
andere kant van het eiland om te
gaan wadlopen.
De spelers waren daar van overtuigd om dat te gaan doen. Maar de
teamleiding dacht daar anders over.
I.p.v. te gaan wadlopen werd er gekozen om naar een bierbrouwerij te
gaan.
Daar waren de spelers zeer content
mee.
Na de rondleiding werden er een
aantal biertjes geproefd. Daarna
weer op de fiets gestapt om richting hotel te gaan. Daar te zijn aangekomen kon iedereen zich opfrissen om daarna te gaan barbequeen.
Carlo onze kok deed het vleeswerk.
Na het eten werden alle spelers in
het zonnetje gezet met een klein
persoonlijk verhaaltje wat volgens
de leiding in goede aarde is gevallen. Ook speler van het jaar werd
gekozen bij de A1 werd dat Robin
Vaneman en bij de A2 Jordi Meijer.
Topscoorder bij de A1 werd Patrick
van de Nesse en bij de A2 Vincent
Meijer. S “|avonds weer in de taxi
richting de Koog om daar te gaan

stappen in de Toekomst.
Iedereen toog op het podium om in
beweging te zijn. Ook hier werden
weer punten gescoord.
Om 2.00 uur weer terug richting hotel waarbij geen ongetogen woord
viel door de spelers.
Bij aankomst hotel een aantal tosties naar binnengewerkt en gaan
slapen.
Zondag morgen om 8.30 uur opstaan om 9.00 uur te gaan ontbijten.
Om 10.30 uur op de fiets richting
de veerboot richting huiswaarts.
Om 12.00 uur de overtocht. In Den
Helder te zijn aangekomen stonden
daar ouders ons op te wachten om
richting De Kwakel te gaan.
Om 14.00 uur te zijn gearriveerd
werd er afscheid genomen van iedereen. Uit handen van de spelersgroep weren de leiders en trainers
nog bedankt voor het seizoen.
Namens Paul, Carlo,Sander, Hans en
Paul willen we jullie bedanken voor
dit mooie weekend waaruit blijkt dat
jullie een hechte groep zijn en dat er
geen ongetogen woord is gevallen.
Jongens nogmaals bedankt

Thamen BeeBall team
speelt eerste wedstrijd
De Kwakel - Het jongste team
van honkbalvereniging Thamen, de
BeeBallers, speelden zaterdag 6 juni hun eerste wedstrijd. Ietwat zenuwachtig, maar vooral enthousiast, vertrokken ze naar DVH in Amstelveen. Allemaal in hun nieuwe
shirt van Houthandel Getsewoud uit
Nieuw-Vennep. Na een wat onwennige start, speelden de BeeBallers al
snel de sterren van de hemel.
Het was duidelijk dat de wekelijkse
trainingen niet voor niets waren geweest.
De BeeBallers van Thamen hebben
net niet gewonnen, maar wat hebben ze al veel moois laten zien! Door
goed slagwerk, wat duidelijk voor de
meeste kinderen het favoriete spelonderdeel is, scoorden ze veel punten. Soms ging een speler uit op het
eerste honk, maar die zorgde dan
meestal wel weer voor een binnenkomend punt. In het veld was er veel
te genieten: vaak een snelle en goede balverwerking, prachtige tikacties en oplettende branders.
Al met al was het een geslaagde
wedstrijd!
BeeBall is een leuke variant van de
honk- en softbalsport, die in eerste
instantie bestemd is voor jongens
en meisjes vanaf 5 jaar.
Daarbij staan beweging, teamgeest
en sportiviteit bovenaan. Het spel
heeft alle kenmerken van honken softbal, maar heeft aangepaste, eenvoudigere regels. Er wordt op
een kleiner veld gespeeld met twee
honken met twee partijen van elk

ongeveer 5 deelnemers. Heb je interesse en zou je een keertje willen
kijken of misschien wel mee doen,

kijk dan voor meer informatie op de
website
www.thamen.info

Het BeeBall team van honkbalvereniging Thamen (van onder naar boven en
van links naar rechts) Jamie, Demi, Amber, Robin, Jaimey, Melissa. Coaches
Mary en Joyce

Thamen pupillen 4 wint
Zomerdrive De legmeer
Uithoorn - Op woensdag 3 juni j.l. is
de inmiddels traditionele zomerdrive
van bridgevereniging De Legmeer
begonnen. De tegenvallende opkomst maakte het spelen in één lijn
noodzakelijk. Winnaars waren Jan
Bronkhorst en Ben ten Brink met
71,07%. Een fraaie score ook voor
Luuk Smit en Gijs de Ruiter, 65,77%.
Cora de Vroom en André van Herel
bezetten de 3e plaats met 59,23%.
Eenieder die het leuk vindt een keer

mee te spelen is van harte welkom.
Speellocatie is De Scheg. U wordt
vriendelijk verzocht tussen 19.15 en
19.30 uur binnen te lopen, zodat de
leiding de indeling vóór 19.45 uur
gereed kan maken. U kunt zich ook
al telefonisch aanmelden bij Gerda
Schavemaker, tel. 0297-567458 of bij
Luuk Smit (na 17.30 uur) tel. 0172575523. Kosten 5,- per paar.
Weer of geen weer, het is altijd
bridgeweer!

Uithoorn - Wederom een mooie
overwinning voor het pupillen-4
team van honk- en softbalvereniging Thamen. Zaterdag speelden zij
tegen de Flags uit Lisse.
De eerste slagbeurt van de Flags
begon met een hoop punten; de pupillen van Thamen moesten duidelijk nog even wakker worden. Maar
bij de 8e slagman kwamen ze weer
helemaal in het spel met een mooie
nul van Levi op het eerste honk. Nick
zorgde er als pitcher voor dat de
laatste 3 lopers niet binnenkwamen.
De Flags scoorden deze slagbeurt
6 punten. Nu was de slagbeurt aan
Thamen. Inval-coach Karin gooide de ballen op en daar sloegen de
kinderen goed op. Mooie honkslagen waren er onder andere van Jermo, Wesley, Sipke en Sjoerd. Met de

harde tik van David, die zijn debuut
maakte, kwamen er 2 punten tegelijk binnen. Thamen scoorde ook 6
punten.
In de 2e inning zorgde een aktie
van Sjoerd naar David voor de eerste nul. De 2e nul maakte David
op het eerste honk. Een goede aktie van Wesley (pitcher) en Wouter
(catcher) voorkwam dat de laatste
3 lopers binnenkwamen. De Flags
scoorden 3 punten.
De laatste slagbeurt was voor Thamen. Met prachtige honkslagen
van onder andere Christiaan en Boris, werden er totaal 8 punten gescoord.
Eindstand van de wedstrijd: 14 voor
Thamen tegen 9 voor de Flags. Gefeliciteerd mannen!

Jermo als catcher
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De Vinken wint streekderby
maar degradeert met
Atlantis 2
Vinkeveen - Zaterdag 6 juni werd
de laatste veldwedstrijd gespeeld
in het veldseizoen 2008-2009. Het
door ‘De Veensteker’ gesponsorde
De Vinken 2 trad aan tegen Atlantis
2. Beide ploegen zijn verwikkeld in
een hevige degradatiestrijd in klasse R3C. Atlantis 2 degradeerde vorige week al in deze klasse, voor De
Vinken 2 was er nog een kleine kans
op handhaving maar helaas won Fiducia 2 ook hun wedstrijd. De Vinken 2 degradeert, maar wint wel de
streekderby tegen de Mijdrechtenaren met 7-6.
De laatste samenstelling
Onder toeziend oog van coach Ralf
Zaal traden in de aanval aan: Hein
Aafjes, Kelvin Hoogeboom, Helene
Kroon en Roosmarijn Mooij. In de
verdediging stonden Miranda Meulstee, Lisette Pauw, Marcel Sint Nicolaas en Rogier Schoenmaker hun
mannetje.
Zenuwslopend begin
In een heerlijk zonnetje was het
De Vinken 2 dat in de eerste aanval al gelijk scherp de wedstrijd begon. Een flitsende actie en Atlantis 2
had het nakijken. Atlantis 2 scoorde
fraai terug via een afstandschot. De
Vinken 2 had meerdere kansen no-

dig om te scoren, daardoor was het
Atlantis 2 dat uitliep naar een 1-3
voorsprong. Kwelgeest voor Atlantis
van deze middag was notabene een
ex-Atlantis lid. Helene Kroon mocht
een strafworp nemen, maar in de rebound schoot Kelvin Hoogeboom de
bal er toch in. Ook de 3-3 kwam op
de klok door Kelvin Hoogeboom via
een afstandschot. Maar voor rust
sloeg de ploeg uit Mijdrecht terug
om met een 3-4 stand de tweede
helft te starten.
Wederom het achterstandje
Met het besef dat er nog 35 minuten
waren om nog te winnen met 18-7
zoals Ralf Zaal had voorspeld werd
de tweede helft begonnen. Zoals
altijd begon De Vinken 2 weer erg
traag met het scorende vermogen.
Opnieuw kwam ‘De Veensteker’ formatie verder achter: 6-3. Maar de
ploeg knokte zich terug door wederom een afstandschot van Kelvin Hoogeboom. Met een 6-4 stand
was het eindelijk iemand anders die
scoorde voor de Vinken 2. De ‘afzwaaiende’ Miranda Meulstee benutte haar tweede strafworp die ze
kreeg. En Marcel Sint Nicolaas besloot het laatste handje te leggen
door een stevige uithaal tegen de
windrichting in. Met 6-6 gelijkspel

degradeerde De Vinken 2 al direct.
Winst moest behaald worden mocht
Fiducia laten die middag punten
verliezen. De ‘kwelgeest’ sloeg wederom toe om een 7-6 op het scoreboard te hameren. De twee punten
bleven in Vinkeveen. Helaas won Fiducia 2 tegen Luno 2 waardoor beide clubs uit De Ronde Venen degradeerden uit klasse R3C.
Veel succes
Na jaren van dienst te zijn als aanvoerder van De Vinken 2 speelt
Marcel Sint Nicolaas volgende jaar
in De Vinken 3. Nieuwe aanvoerder Rogier Schoenmaker staat voor
een schone taak om het team op de
been te houden. Hein Aafjes stopt
na twee seizoenen in De Vinken 2.
Miranda Meulstee stopt ook na een
driekwart jaar in De Vinken 2 te
hebben gespeeld. Marcel, Hein, Miranda, bedankt voor de tomeloze inzet en veel succes bij jullie nieuwe
uitdagingen.
De Vinken bedankt Ralf Zaal en Arjan Kroon als coach en trainers voor
dit seizoen. Deze heren hebben afzonderlijk van elkaar toch het team
bij elkaar gebracht en vooral de
laatste paar weken heeft De Vinken
daar de vruchten van mogen plukken. Bedankt!

De Vinken D3 ondanks
gelijkspel kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het een spannende dag voor
De Vinken D3. In Kockengen moest
er met ESDO D2 gestreden worden
om het kampioenschap. De ploeg
bestaande uit Britt Augustin, Tess
Verweij, Sanne de Jong, Tiffany ten
Den, Famke v.d. Bijl, Julia de Vries,
Kim Ykema, Mathijs Winkel, Timo
Brockhoff en Daan Eenennaam had
er wel veel vertrouwen in, want de
vorige keer werd er nog met 7-4 gewonnen. Toen speelde de ploeg, gesponsord door Super de Boer, een
goede wedstrijd en gaf het ESDO
weinig kans.
Maar dat dat geen garanties geeft
voor de kampioenswedstrijd bleek
al snel. ESDO, dat alleen bij winst
nog kampioen kon worden, nam het
heft in handen en scoorde al redelijk
snel 1-0. Beide ploegen kregen wat

kansjes en het was al snel duidelijk
dat er sprake zou zijn van een spannende strijd. Wat heet, het werd uiteindelijk ‘bloedstollend’. Mathijs
Winkel bracht de Vinkeveense ploeg
op gelijke hoogte: 1-1. Na de vakwissel, want de kinderen wisselen
halverwege een helft, was het wederom ESDO dat als eerste wist te
scoren. Maar de beweeglijke Britt
Augustin bracht daar verandering
in. Zij verschalkte haar tegenstandster en via een mooie doorloopbal
werd het 2-2. Met deze stand gingen de ploegen rusten.
Het kon nog alle kanten op. De coaches James Augustin en Sylvia Verweij pepten de ploeg nog eenmaal
op. “Kom op, we kunnen het, nog
25 minuten je uiterste best doen en
dan is het kampioenschap voor ons”
was de boodschap. En inderdaad, de

ploeg deed haar uiterste best. Desondanks was het wederom ESDO
dat op voorsprong kwam: 3-2. Maar
de Vinkeveense ploeg bleef strijden.
Een score bleef echter vooralsnog
uit. Na de laatste vakwissel begon
de tijd nu echt te dringen. Zou het
dan toch nog misgaan in de laatste
wedstrijd? Het ESDO-kamp begon
al zachtjes aan het kampioenschap
te denken, maar gelukkig bleef de
ploeg uit Vinkeveen redelijk koel.
Groot gejuich steeg op toen Britt
Augustin van afstand de 3-3 aantekende. Met deze stand zou De Vinken kampioen zijn. Het slot was zenuwslopend, de spanning was te
snijden. Niet alleen bij de kinderen,
maar ook bij de coaches en supporters. Bij het laatste fluitsignaal steeg
wederom een groot gejuich op: het
(verdiende) kampioenschap was
binnen, het feest kon beginnen!

Gezocht:
voetbalmeiden
Uithoorn - Voetbal Vereniging
Legmeervogels wil vanaf september dit jaar starten met een
meisjesteam voor het seizoen
2009-2010.
Om dit te realiseren is de vereniging op zoek naar meisjes
die geboren zijn in 2002/03 en
die graag mee willen voetballen
met een team dat helemaal uit
meisjes bestaat.

Op dit moment zijn er nog een
paar meisjes nodig om met een
meidenteam te kunnen starten.
Het moet toch mogelijk zijn om
in Uithoorn voldoende meisjes
te vinden die het leuk vinden
om eenmaal per week met elkaar te trainen en op zaterdag
een wedstrijd te spelen.
Voetbal Vereniging Legmeervo-

gels heeft op dit moment 18F
teams in de competitie spelen,
het wordt hoog tijd dat daar een
“echt meidenteam” aan toegevoegd wordt.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jeroen Bruning op 06 22525943 en aanmelden op legmeervogels.nl en
ledenadministratie@legmeervogels.nl.

Horangi maakt meiden
van Maghariba weerbaar
HVM Jongens F2 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag,
6 juni was het vroeg uit de veren
voor de jongens F2 van HVM. Om
8 uur verzamelen bij HVM om naar
de Strawberries in Velsen af te reizen. Er stonden 3 wedstrijden op het
programma in hun poule met Alkmaar, De Kikkers, en de thuisclub
De Strawberries. De jongens gingen
voortvarend van start tegen Alkmaar en wonnen de pot met 8–6. Tegen de Kikkers werd er goed overgespeeld, en ook hier werd gewonnen met 10–8. De laatste wedstrijd

was superspannend, want bij winst
was plaatsing voor de finale zeker
gesteld.
De mannen waren scherp, en uiteindelijk was HVM net iets sterker
dan de Strawberries: 11–9. De finale
werd gespeeld tegen Uitgeest, het
sterkste team van de andere poule.
Dat was even aanpoten, maar na 25
minuten stond de eindstand op 11–
8 in het voordeel van Mijdrecht.
De kampioenen werden uiteindelijk
gehuldigd, en kregen hun zwaarver-

diende medaille. Apetrots waren ze
allemaal!!
Omdat dit het laatste optreden was
voor dit JF2 team waren ze uitgenodigd bij Joost thuis om dit te vieren. Daar werden ze getrakteerd op
lekkere frieten en snacks. Ook hier
weer een prijsuitreiking want in de
competitie zijn de boys uiteindelijk op de 3e plaats geëindigd. Calvin, Joost, Nick, Rogier, Teun en Tom
kijken terug op een leuk en sportief
seizoen. Op naar het volgende hockeyjaar!

Jeugdclubkampioenschappen
Wilnis - Afgelopen week werd er
druk gestreden in de clubkampioenschappen dubbel en mix junioren bij Tennisvereniging Wilnis. Na
een aantal spannende wedstrijden
is er uit iedere poule een sterke winnaar naar voren gekomen. Ondanks
dat het aantal inschrijvingen dit jaar
niet heel hoog was, waren de kinderen zeer fanatiek en ook erg sportief. In een zinderende afsluiting op
de finaledag op zondag 7 juni jl. lieten de jongens tot en met 17 zien
wat zij in hun mars hadden. Angelo
Egbers en Matthys Uytewaal speel-

den een lange wedstrijd tegen Stijn
Collé en René de Haan. In een driesetter trokken Angelo en Matthys
uiteindelijk aan het langste eind.
Met 6-4, 3-6, 7-6 (10-8) haalden zij
de winst binnen. Tennisvereniging
Wilnis kijkt al uit naar volgend jaar
waarin de jeugdleden hun titel kunnen verdedigen of revanche kunnen
nemen!
De winnaars van 2009:
Meisjes tot en met 10:
Sanne Dekker en Rozemarijn
Gierkink
Meisjes tot en met 12:

Robin de Muinck en
Britt van Zuylen
Meisjes tot en met 14:
Tamara Kok en Daniëlle Martin
Jongens tot en met 10:
Noah Steen en Harry Willemse
Jongens tot en met 12:
Dylan Schenderling en
Arthur van Kootwijk
Jongens tot en met 14:
Yannick Laarman en
Gerben van der Schaaf
Jongens tot en met 17:
Angelo Egbers en
Matthys Uytewaal

Regio - Je loopt op straat en wordt
ineens aangevallen... er is niemand
in de buurt, wat dan? De Marokkaanse meiden van stichting Maghariba leren hiermee omgaan tijdens
een cursus zelfverdediging van de
Mijdrechtse taekwondoschool Horangi. Lotte Besseling geeft de kinderen –tussen de 7 en 12 jaar- zes
lessen, de groep is nu op de helft.
De Marokkaanse meiden leren zichzelf te verdedigen tegen verschillende aanvallen. Er worden zelfs voorbeelden gegeven van verdedigingstechnieken tegen stok- en mesaan-

vallen. Nu de kinderen de basis een
beetje onder de knie hebben, zullen de komende drie lessen nog uitdagendere technieken geleerd worden. Naast zelfverdediging worden
ook traptechnieken geoefend. Taekwondo wordt gekenmerkt door
traptechnieken die onder andere
op een trapkussen getraind kunnen
worden.
Quasima Asafiatie, vertegenwoordiger van stichting Maghariba: “De
meiden zijn jong en misschien een
beetje onzeker. Het lijkt ons goed
om de kinderen wat weerbaarder

te maken, gezien de maatschappij.
Het gaat ons dus niet alleen om het
fysieke aspect, maar vooral ook om
het zelfvertrouwen dat ermee gewonnen wordt. Daarnaast is sporten natuurlijk heel belangrijk voor
de kinderen en dat willen wij graag
stimuleren.”
Taekwondoschool Horangi hoopt
dat de meiden er wat van opsteken en dat ze na 6 lessen weten wat
ze moeten doen in lastige situaties.
Aan de groepsfoto te zien, gaat dat
wel lukken!
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Qui Vive rekent op steun vanuit gemeenteraad
Uithoorn - De komende zitting van de gemeenteraad
op donderdag 11 juni wordt
belangrijk voor de sport in
Uithoorn in het algemeen
en in het bijzonder voor Qui
Vive, de hockey vereniging
in Uithoorn. Op donderdag
a.s. stemt de Gemeenteraad
over het besluit van B&W
van Uithoorn om Qui Vive
financieel te ondersteunen.
Deze ondersteuning is
noodzakelijk
geworden
omdat Qui Vive de afgelopen jaren veel heeft moeten
investeren in haar accommodatie. Deze investeringen waren noodzakelijk om
de grote ledenaanwas op
te vangen en de door de
KNHB verplichte renovatie
van veld 1. De huidige accommodatie is bijna volle-

dig klaar voor de toekomst
maar veroorzaakt op dit
moment zulke grote financiële lasten voor de vereniging dat dit nauwelijks nog
draagbaar is.
Nadat KDO en de Legmeervogels succesvol een
beroep hebben gedaan op
de mogelijkheden van de
Sportnota doet ook Qui Vive
hierop een beroep. In de
sportnota ondersteunt de
Gemeente Uithoorn verenigingen door de kosten van
accommodatie (bijv. velden,
kleedkamers etc) voor haar
rekening te nemen.
Het huidige voorstel van het
college voorziet om in ruim
de helft van alle uitstaande
schulden van Qui Vive over
te nemen. Het Qui Vive

bestuur wil echter graag
dat door de gemeenteraad
wordt gevraagd om dan nog
de resterende schuld om te
zetten in een rente vrije lening van de Gemeente. Dit
zou volgens Qui Vive mogelijk moeten zijn, zonder
dat er voor de gemeente
extra lasten ontstaan in de
toekomst.
Bovenstaande
constructie zou pas een
echte solide financiële basis voor de toekomst van
de vereniging Qui Vive betekenen. Hiermee zou de
club ook een vergelijkbare
ondersteuning krijgen zoals
KDO en Legmeervogels in
de afgelopen jaren hebben
ontvangen.

een stroomversnelling gekomen door grotere populariteit van het hockey
in Nederland. Ondanks de
grote ledenaanwas m.n. bij
de jeugd wilde men vast
houden aan haar eigen filosofie. Deze bestaat nog
steeds uit het aanbieden
van ten minste 3 spelmomenten voor de jeugd (2
voor de senioren) onder
vakkundige begeleiding. Dit
niet alleen op het gebied
van hockey maar ook op
het sociale vlak van algemene normen en waarden.
Qui Vive maakt het daarmee mogelijk om op ieder
gewenst niveau de hockeysport te kunnen beoefenen:
zowel als breedtesport als
De ontwikkeling van Qui prestatiesport. Binnen elke
Vive is de laatste jaren in jeugdgroep is er een groep

jonge sporters die veel opzij
zet voor het beoefenen van
deze sport. Dat dit een goede basis is laten de meisjes
en jongens zien die voor
elftallen zijn geselecteerd
voor het district Noord Holland en zelfs voor ht Nederlands jeugdelftal.
Dit gebeurt allemaal met
grote inzet van de hele de
vereniging met haar vrijwilligers, leden en natuurlijk ook de ouders van de
jeugdleden. Daardoor zijn
ook tal van andere activiteiten mogelijk zoals vele
toernooien en feesten voor
jong en oud. Dat dit gebeurt binnen de hele vereniging laat de jeugdclinic
en kampioenenhuldiging
van afgelopen zondag zien:

Deze was georganiseerd
door spelers van Heren 1 en
Dames 1 en werd gesponsord door de hoofdsponsor
van de vereniging, de ABN
AMRO bank. Maar ook
samenwerking op gebied
van huiswerkbegeleiding
en mogelijk de Naschoolse
opvang biedt leden (maar
ook niet leden!), een extra
service. Ook door mogelijke
andere initiatieven in de
toekomst probeert Qui Vive
actief mee te helpen met de
ontwikkeling van de jeugd
in Uithoorn en daarmee de
gemeente mee te helpen
om zijn doelstellingen op
gebied van ‘jeugdbeleid’en
‘actief bewegen’ te realiseren.

van een eenmalige extra
bijdrage van haar leden, is
er al een maximale opoffering op financieel gebied
gevraagd van de leden.

Door het besluit van B&W
Uithoorn te bekrachtigen
kan de gemeenteraad kan
laten zien dat het de hockeysport in Uithoorn belangrijk vindt. Zij kan dit
zelfs nog eens extra onderstrepen zelfs te vragen
of aanvullende ondersteuning mogelijk is en de Naschoolse opvang te realiseren bij Qui Vive. Dat zou
betekenen dat Qui Vive met
zijn ong. 1000 leden weer
kan gaan werken aan een
toekomst waar de nu nog
sombere financiële situatie
Door het onlangs vragen de boventoon voert.
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Duiven

Drie Tours de winnaars

Goede competitie voor
AKU
Regio - Maar liefst 17 atleten van
de atletiekvereniging AKU deden
mee aan de competitiewedstrijd in
Amsterdam. Isar Overes en Kick
van Eijk deden bij de jongste jongens mee en deden met een zesde en dertiende plaats goed mee in
het sterk bezette veld. Viggo Overes,
geboren in 2001, had zijn dag niet,
maar zelfs met wat mindere prestaties behaalde hij nog een tiende
plaats op de driekamp.
Marijn Houdijk was in dezelfde
groep wel lekker op dreef. Vooral zijn twaalfde plek op de 600 meter viel op. Thijs Anderiessen (2000)
werd achtste op de driekamp, maar
op de 1000 meter pakte hij na een
spannende eindstrijd de zilveren
medaille op de 1000 meter. Kirsten
Heemskerk uit dezelfde groep bij
de meisjes werd eveneens tweede in haar serie op de 1000 meter,
maar bleek in het eindklassement
uiteindelijk vijfde te zijn geworden.
Bij de jongens geboren in 1999 was
een volledige ploeg van AKU aanwezig. Thimo Maijenburg, Bram van
Eijk, Tim Zandee en Bram Anderiessen liepen de 4 x 60 meter estafette in een nieuw persoonlijk record
van 39,7 sec.
Bijna twee seconden sneller dan
de vorige wedstrijd. Bram Anderiessen had eveneens een persoonlijk record bij het hoogspringen. De
lat tikte hij met zijn hiel op 1,15 meter af, zodat hij op 1,10 meter bleef

steken. Ook de vijfde plaats op de
driekamp en een vijfde plaats op
de 1000 meter is zeker het vermelden waard. Tim Zandee had een dik
persoonlijk record bij het balwerpen
met een worp van 21,21 meter. Ook
Joris Albers was heel blij met zijn
worp van maar liefst 24,05 meter.
Bram van Eijk verbeterde zichzelf
tot zijn eigen verrassing sterk bij het
hoogspringen en haalde een hoogte van 1,05 meter. Sam Houdijk verbeterde zichzelf ook flink en sprong
over een hoogte van 0,95 meter.
Ook de meisjes in dezelfde categorie was een volledige ploeg van AKU
aanwezig. Isabel Hooijman, Mariëlle Hooijman, Cindy Burg en Adinda Maijenburg liepen de 4 x 60 meter estafette in 43,2 sec. Voor Mariëlle was het echt een succesdag
met drie persoonlijke records en
een medaille op de 1000 meter voor
een gedeelde vierde plaats. Op de
60 meter liep zij 10,4 sec, ze sprong
over de lat bij 1,00 meter en de bal
raakte pas na 16, 84 meter de grond.
Ook Isabel spong voor het eerst 1,00
meter hoog. Adinda deed het goed
bij het balwerpen met een worp van
19,20 meter. Cindy was ook heel blij
met haar sprong over de 0,90 meter, want zo hoog had zij nog nooit
gesprongen. Thijs Heemskerk deed
mee bij de jongens geboren in 1998.
Hij deed 10,2 sec. over de 60 meter,
sprong 3,20 meter ver en stootte de
kogel 4,87 meter ver.

Sjeng Schalken verzorgt
tennisclinic bij TVM
Mijdrecht – Op woensdag 17 juni zal voormalig proftennisser Sjeng
Schalken het TVM park aandoen.
Schalken bezoekt het Mijdrechtse
tennispark tijdens het open toernooi
dat van 13 tot en met 21 juni plaatsvindt. Schalken verzorgt een clinic
voor de jeugd en demonstreert zijn
nog altijd aanwezige talent tijdens
een wedstrijd tegen het 1ste TVM
Herenteam.

2003 de 11de plaats op de wereldranglijst. Tijdens zijn loopbaan veroverde hij maar liefst 9 ATP-titels,
speelde toernooien over de hele wereld en speelde hij tegen toptennissers waaronder Roger Federer, Andre Agassi en Pete Sampras.

VIDA Open TVM Toernooi 2009
Voor de 34ste keer organiseert Tennis Vereniging Mijdrecht het open
toernooi voor senioren. Zowel TVMleden als elders spelende tennissers
hebben zich hiervoor op kunnen geven. Met dit jaar zo’n 350 inschrijvingen belooft het een drukke en
gezellige week te worden. Het toernooi start op zaterdag 13 juni. Op
21 en 22 juni zullen alle finales gespeeld worden.

Speciaal voor de jeugdleden van
TVM verzorgt Schalken een boeiende clinic en zal het tijdens een demonstratiewedstrijd vervolgens opnemen met én tegen het eerste TVM
herenteam. Tot slot vertelt Schalken
op inspirerende wijze over zijn bestaan als proftennisser. Na het bezoek van Sjeng Schalken worden er
weer toernooiwedstrijden gespeeld.
Op het programma staan maar liefst
drie partijen uit de hoogste categorie, heren en dames enkel 3 en heren enkel 4. Zowel leden als niet-leden zijn vanaf 18:00 uur van harte
welkom bij TVM.

Clinic en demonstratie
Sjeng Schalken
TVM heeft in samenwerking met
Intersport Duo Mijdrecht, voormalig proftennisser Sjeng Schalken op
woensdag 17 juni uitgenodigd om
speler en toeschouwer te vermaken. Sjeng Schalken heeft een indrukwekkende carrière als proftennisser achter de rug. Hij bereikte in

Kom langs!
Ook de rest van de week is er naast
het vele tennis en Sjeng Schalken
voldoende te beleven. De hele week
wordt er gezorgd voor heerlijk eten
en drinken en vinden er verschillende activiteiten plaats. U bent de hele week van harte welkom om een
kijkje te komen op het TVM park
aan de Dr. J. van der Haarlaan 7.

Opbrengst collecte Nationaal
Epilepsie Fonds
Mijdrecht - De Nationale Epilepsie
Collecte 2009 zit er op. Aan het weer
heeft het niet gelegen. De collecteweek heeft plaatsgevonden van 25
tot en met 30 mei.
Het resultaat is geweldig. Ondanks
de kredietcrisis is de opbrengst dit

jaar in Mijdrecht maar liefst 3432,
26 euro.
Het Nationaal Epilepsie Fonds wil de
collectanten en de gulle gevers hartelijk bedanken. Hopelijk doet u volgend jaar weer mee. Uw steun blijft
hard nodig.

Midreth Open 2009
Mijdrecht - Op 20 juni aanstaande is het zover!! Het Midreth Open
2009 zal dan eindelijk weer van start
gaan. Alle voorbereidingen zijn in
volle gang. Het toernooi zal plaatsvinden van 20 juni tot en met 28 juni 2009.
Bouwbedrijf Midreth heeft zich ondanks de economische crisis wederom bereid gevonden het toernooi te
ondersteunen. Dankzij de steun van
dit bedrijf zal dit toernooi inmiddels
voor de 9e keer plaatsvinden!
Ieder jaar zijn er weer prijzen te winnen op verschillende niveaus. Inschrijven kan in verschillende categorieën: 3 t/m 8. Voor ieder wat wils!
Het Midreth Open staat in omgeving

bekend als gezellig, open en goed
georganiseerd toernooi! Niet alleen
kunnen er prijzen gewonnen worden door te spelen, ook als u naast
de baan zit kun u prijzen winnen
bij de Tombola. Op zaterdag 27 juni zal er een heuse feestavond georganiseerd worden met een live
zanger! Ook zullen de altijd aanwezige toeschouwers en spelers goed
verzorgd worden naast de baan met
versnaperingen. Het alom bekende
eettentje zal ook zeker weer van de
partij zijn!
Geef u nog snel op nu het nog kan,
want dit wilt u écht niet missen. Hopelijk tot dan!

Regio - Twee vluchten voor de leden van Rond de Amstel, en twee
verschillende weerbeelden was het
decor van afgelopen weekend. De
weeromslag in Frankrijk gooide jammerlijk genoeg roet in het eten van
de liefhebbers die de fondvluchten
tot hun hobby hebben, dus werd
de vlucht vanuit Tours (gem. afstand 615 Km) uitgesteld naar zondag. In België was het zaterdag wel
goed weer, en daar konden de duiven met een Noord Oosten wind om
07.30 uur gelost worden. Dat werd
weer een pittig vluchtje, maar als je
de duiven dan thuis ziet komen, dan
vliegen ze bijkans nog een ere rondje om te laten zien dat het weer een
makkie was. Om 09.57.24 uur klokten Martin van Ginkel en Richard
v.d. Berg uit De Kwakel de eerste
duif van de vereniging die 1270,450
meter per minuut (is ruim 76 Km per
uur) maakte, en een seconde later gebeurde dit ook met de tweede duif. Cor Stevens uit Vrouwenakker werd keurig derde.in Rayon F
betekende dat Ginkel & Berg 29e en
30e werden, Cor 34e, Ron den Boer
uit Uithoorn 53e en Wim Wijfje uit
De Kwakel 67e. In het Rayon waren
ruim 2000 duiven mee. Zondag om
09.30 uur werden dan eindelijk de
duiven in het Franse Tours gelost, en
dat werd ondanks dat de wind naar
het Zuid Westen was gedraaid, een
hele zware vlucht. Op het moment
dat de duiven in Nederland arriveerden, trok een storing met regen het
land binnen, en daar hadden de duiven grote moeite mee. Maar net als
altijd, zijn er duiven die daar de vleugel niet voor omdraaien en dwars
door de regen naar huis vliegen en
dan gauw het hok binnen lopen.
Op deze vlucht was Piet van Schaik
uit Uithoorn ongenaakbaar, hij wist
met afstand deze vlucht te winnen,
en wist 4 duiven bij de eerste elf in
de vereniging te klokken. Met deze

prestatie werd Piet 3e in Rayon F, en
17e in de Afdeling Noord Holland.
Peter de Haan uit De Hoef werd 2e
en 6e, Martien v.d. Hoort uit Uithoorn 2e en 5e en Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd 4e. In het rayon
werd Peter 16e en 88e en 83e in de
Afdeling, Martien werd 31e en 40e
en Ton 33e. Ook op deze vlucht waren ruim 2000 duiven in concours.
Even terug komen op de vlucht vanuit Bordeaux van vorige week, deze vlucht werd gewonnen door Harry Hendriks uit Vinkeveen, die daarmee een eerste in Rayon F won, en
7e in de Afdeling Noord Holland
werd. hij maakte een mooie uitslag,
want hij werd ook nog 24e, 39e en
43e in het Rayon. Verweij-Castricum
uit Mijdrecht werd 1e, 6e, 12e, 22e
en 31e in het rayon, en 14e,35e, 72e,
101e en 136e in de Afdeling Noord
Holland. Rob v.d. Wal uit Mijdrecht
werd 28e en 50e in Rayon F, en Ginkel & Berg 68e. mooie resultaten
voor Rond de Amstel, en volgende week staat de Koninginne vlucht
vanuit St. Vincent voor de Overnacht
Fond liefhebbers op het programma, en voor de programmaspelers
de Midfond (midden afstand) vanuit het Franse Soissons. De uitslagen waren als volgt:
Bordeaux 29 mei 47 duiven,
6 deelnemers
H. Hendriks
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal
Nivelles/Nijvel 369 duiven,
21 deelnemers
Ginkel & Berg
C. Stevens
R. den Boer
Tours 220 duiven,
16 deelnemers
P.J. van Schaik
P. de Haan
M. v.d. Hoort

UWTC sterk in Limburg
Regio - Ook dit jaar stond weer de
Omloop van de Maasvallei op het
programma van de UWTC. De als
één van de zwaarste klassiekers in
en rondom het Limburgse Stein geldende klassiekers stond de UWTC in
hun sterkste formatie aan de start.
Dennis Looij, Thijs Leijgraaff en Nick
Vis stonden ’s ochtends om 10.00u
aan het vertrek samen met nog
147 andere bloednerveuze wielrenners. Vanuit het vertrek werd er ook
enorm hard gereden om een schifting te kunnen veroorzaken voordat de heuvelzonde aanbrak. De
UWTC-ers wisten zich goed van voren te handhaven en reden als blok
de eerste beklimmingen op. Er gebeurde deze klim nog niet zo heel
veel. In de laatste klim van de dag
ontplofte de koers. 2 renners konden ontsnappen uit het peloton dat
op dat moment geen antwoord had.
In de tussentijd was Nick ver achter-

uitgeslagen door het enorme aanvangstempo. Ook Dennis had het
lastig maar wist met een geweldige
afdaling het gat weer te dichten en
aan te sluiten in het peloton. Thijs
wist bijzonder knap stand te houden voorin het peloton en probeerde mee te springen maar kon het
gat net niet dichten.
Net voor de finish slopen nog 4 andere mannen weg waardoor de
sprint van het peloton werd gereden
om de 7e plaats. Dennis wist deze te
pakken met een geweldige aanzet.
Thijs wist in zijn kielzog een fraaie
9e plaats te pakken. Nick finishte
na goed werk voor de ploeg op geruime achterstand van het peloton.
Houd u de UWTC in de gaten, want
met het NK voor zowel de jeugd als
de nieuwelingen voor de boeg hebben we absoluut kanshebbers om
weer het rood-wit-blauw mee te nemen naar Uithoorn!

Frans Woerden wint
Waterland Marathon
Regio - Afgelopen zaterdag heeft
Veenloper Frans Woerden een fantastische prestatie geleverd door de
Waterland Marathon van Monnickendam op z’n naam te schrijven.
Z’n broer Michael maakte het familiefeest compleet door de halve afstand te winnen. De wind bepaalde in Monnickendam voor een belangrijk deel de wedstrijd. Het parkoers was bovenop de dijk langs
de Gouwzee en het Ijsselmeer naar
Marken, waar de lopers keerden.
Eenmaal weer aangekomen in Monnickendam mochten de lopers van
de halve marathon finishen, terwijl
de lopers van de hele marathon nog
een keer dit parkoers mochten (of in
dit geval moesten?) afleggen.
Frans Woerden was uitstekend op
dreef tussen Monnickendam en
Marken. Hij had vanaf het begin de
leiding in de wedstrijd en stond deze niet meer af. De laatste kilometers werd hij wel geteisterd door
maagkrampen, maar de overwinning kwam niet in gevaar. De zo
vurig gewenste tijd onder de 3 uur
raakte wel uit zicht. Frans finishte nu
in een tijd van 3.04.34.
Michael Woerden was superieur op
de halve marathon. Hij behaalde z’n
dertigste overwinning van 2009. Z’n
tijd van 1.14.47 stemde hem, gelet
op de omstandigheden, tot tevredenheid.

Een dag later waren er goede prestaties van Veenlopers in diverse
wedstrijden in de regio. Theo Noij
en Jos Bunschoten stonden aan de
start van de Driedorpenloop in Kortenhoef. Theo liep maar liefst 9 minuten sneller dan vorige week op de
halve marathon. Theo finishte in een
goede 1.32.39 en was daarmee heel
tevreden. Jos Bunschoten liep de 10
km. Hij deed dat in een mooie 42.44.
Overigens stond ook Frans Woerden
aan de start. Waar de meeste hardlopers nog minimaal een week moeten bijkomen van de inspanningen
van een hele marathon, liep Frans 17
uur na z’n finish in Monnickendam
al weer een halve. Hij deed dat in
een zeer respectabele 1.30.47.
Henny Buijing liep in Badhoevedorp
de Kombijloop. En hoe. Henny realiseerde een uitstekend nieuw persoonlijk record op de 10 km. Hij finishte in een tijd van 40.57. Henny
lijkt daarmee helemaal in vorm voor
de marathon van Amersfoort van
volgende week.
Ricardo en Herman van ’t Schip tenslotte namen met succes deel aan
de 10 kilometer lange Letterenloop
in Haarlem. Het glooiende parkoers
maakte het een zware wedstrijd. Vader Herman liep een mooie 46.34,
terwijl zoon Ricardo al weer dicht
tegen de 35-minutengrens aan zat.
Hij liep een sterke 35.06.

Dodelijk ongeval
Vinkeveen - Een 28-jarige automobilist uit Amsterdam is zondag 7 juni om het leven gekomen.
De man reed omstreeks 23.30 uur
over de provinciale weg N201 in de
richting van de Rijksweg A2. Nabij de oprit naar de rijksweg sloeg
door nog onbekende oorzaak de
auto over de kop. De auto kwam
op zijn dak tot stilstand en raakte
in brand. De Amsterdammer kwam
bekneld te zitten in zijn volledig vernielde auto en overleed ter plaatse.

De brandweer kwam ter plaatse en
bluste de auto waarna het slachtoffer uit zijn auto is gehaald. De afdeling Verkeer (VerkeersOngevalAnalyse) stelt een nader onderzoek in
naar de toedracht van het ongeval.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Vakantiehuisje in brand
Vinkeveen - Aan het begin van de
nacht van zaterdag 6 op zondag
7 juni ging een vakantiehuisje in
vlammen op.
Rond 00.35 kregen de politie en
brandweer de melding van een
brand in een vakantiehuisje op
een eilandje langs de Provinciale weg N201. Het bleek te gaan om

een leegstaand vakantiehuisje. De
brand werd door de brandweer geblust. De politie heeft een vermoeden van brandstichting. Een getuige zag rond het tijdstip van de brand
een auto, een witte Peugeot 205, geparkeerd staan in de berm van de
Provinciale weg N201. Hij zag dat er
een man in de auto stapte en dat de

auto wegreed.
Aan getuigen van de mogelijke
brandstichting en aan mensen die
rond het tijdstip van de brand iets
verdachts in de omgeving hebben
gezien, wordt verzocht contact op
te nemen met de politie van district
Rijn & Venen op telefoonnummer
0900-8844.

Get a
Live actie
Wilnis - De Hervormde gemeente heeft zich van januari t/m begin juni 2009 ingezet voor het project “Get a Life”. Op zaterdag 6 juni werd het project afgesloten met
een aantal activiteiten. ‘s Middags
vond in het Speelwoud een “Brancard-race met hindernissen” plaats
waarbij het aan kwam op snelheid
en tactiek. Daarna werden op het
plein bij ‘de Roeping’ lekkere pannenkoeken gebakken én opgegeten. ’s Avonds werd in de Roeping
een filmverslag vertoond van alle
activiteiten die in het kader van het
project hebben plaatsgevonden en
met deze film werd ook de (voorlopige) eindopbrengst van het project
2009 bekend gemaakt. Deze verraste en maakte de vele aanwezigen
dankbaar vanwege het enorme bedrag: EU 26.134,64. Zowel jong als
oud hebben zich met enthousiasme
ingezet om tot prachtige eindresultaat te komen. In het Green Pastures
Hospital in Nepal kan hiermee heel
veel hulp geboden worden aan o.a.
mensen die te maken hebben met
de gevolgen van Lepra. Meer info
over het project staat nog op www.
hervormdwilnis.nl.
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Atlantis E1 kampioen
voorjaarscompetitie
Mijdrecht - Na al eerdere berichten te hebben gelezen over de kampioenen bij Atlantis van de E2 en de
E3
sluit ook de E1 zich hierbij aan. Onder grote belangstelling van ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, lieten de spelers van Atlantis E1 zien
wie zich de beste ploeg mag noemen in deze voorjaarcompetitie. Het
bezoekende EKVA (Almere) werd
volledig van de mat gespeeld door
een fanatiek spelend Atlantis en zo
stonden er na 2 keer 20 minuten de
alleszeggende cijfers 11-2 op het
scorebord.

Na afloop werd iedereen gefeliciteerd en werden de spelers op het
zonovergoten dakterras getrakteerd
op taart en frisdrank. Na de toespraak van Joost Reurings (voorzitter van de Jeugdcommissie) werden
onder luid gejuich en geflits van fototoestellen, de bloemen en medailles uitgereikt aan de kinderen van
de E1: Yara van Es, Giny Stam, Suzanne Pijper,Joelle Bakker, Sander
van Diemen, Sven van Putten, Kevin
Keyman en Max van Vliet. Tevens
werden aan alle kinderen de kampioensdiploma’s uitgereikt.

Ook bij de trainers/coaches, Ilona
Pauw, Wendy Kentrop, Arie Zaal en
Jacob Bakker werden de bloemen
en medailles onder groot applaus
van de kinderen in ontvangst genomen en werden zij zelfs verrast,
door de ouders van de kinderen,
met een kadobon.
Deze competitie bestond uit zes
wedstrijden waarbij er telkens twee
wedstrijden tegen elkaar werden
gespeeld, een uit- en thuisduel. Tegenstanders waren OVVO (2-2 &135 winst), DKV Victoria
(1-1 & 3-6 winst) en EKVA (2-5 &
11-2 winst).

Kwinkslag jeugd slaat er op los
De Ronde Venen - Met recht kan
gezegd worden de Kwinkslag jeugd
slaat er op los want het ging immers
om de clubkampioenschappen.
Zo tegen het einde van het seizoen
zijn de trainer en de begeleiding van
de jeugd benieuwd of er nog vorderingen gemaakt zijn ten opzichte
van vorig jaar. Door middel van dubbel, mix en enkel spelen is er op vier
donderavonden gestreden om de
eerste plaatsen. Op elke avond waren er dag prijzen te winnen,maar
uiteindelijk ging het om de clubkampioen. De meisjes en jongens
speelde door en tegen elkaar. Dat

het er soms fel aan toeging bleek
uit de discussie over shuttles die net
in of uit waren. Er waren wederom
mooie bekers te winnen en dit jaar
ook aanmoediging prijzen voor degene die net lid zijn geworden.
Opvallend was dit jaar wel dat de
meisjes en jongens die afgelopen
seizoen competitie gespeeld boven
in het klassement geëindigd zijn.
We waren ook blij verrast dat Lindsey Roeleveld er ook weer bij was.
Zij was ergens in november gevallen
met de fiets en dus een gebroken
been met als gevolg een zeer langdurend herstel.

Jesper Rijnders mag zich dit jaar
clubkampioen noemen. Melissa
Roeveld die vorig jaar bij de meisjes eerste was moest nu genoegen nemen met de tweede prijs.
Kelley
Berkelaar,Tim
Verbrugge en Tijs Oldenburger waren gelijk geëindigd,maar uiteindelijk door
naar de gespeelde punten te kijken
is respectievelijk Kelly derde, Tim
vierde en Tijs vijfde geworden.
Rosanne Leenders is zesde geworden en haar vriendin Laura Busscher zevende.
Terug kijkend kunnen we zeggen
dat dit weer succes is verlopen.

Schoolvoetbal groep 8
meisjes Driehuisschool
Mijdrecht - Na daverende overwinningen in Wilnis en De Meern is ook
voor de meisjes van groep 8 Driehuisschool nu dit toernooi geeindigd. In Nieuwegein moest op 6 juni
jl. worden aangetreden tegen teams
uit Haarlem en Heemskerk.
Bij winst zou de landelijke finales kunnen worden bereikt. Helaas
had het schoolkamp van de 3 dagen daarvoor heel veel geeist van de
meiden, zodat ze niet echt topfit aan
de wedstrijden konden beginnen.
Met nipte nederlagen werd dit districttoernooi met opgeheven hoofd
verlaten. De meiden hebben zich
uitstekend geweerd en kunnen terugzien op een geslaagde vertegenwoordiging van De Ronde Veense
scholen en die van de regio Utrecht.
Aisha, Bich, Anouk, Daphne, Dewi,
Elise, Inge, Iris, Jill, Richelle, Britt en
Janey: jullie waren top!!

Zonneveld presteert goed
op NK turnen heren
Mijdrecht - Mijdrechtse turner Thomas Zonneveld, uitkomende voor
SV PAX Haarlemmermeer in de eerste divisie niveau Jeugd 6, had zich
met vele clubgenoten half mei in de
halve finale in Prinsenbeek weten
te kwalificeren voor het Nederlands
Kampioenschap turnen heren. De
finales vonden afgelopen weekend,
6 juni, plaats in Zwijndrecht.

met beugels afvalt. Deze keer was
het hem gelukt om zijn oefening in
één keer uit te turnen, en dat leverde een welverdiende 10,00 punten op. Het turnen is niet alleen een
sport van kunstjes, het is ook een
sport van netheid, en dat liet Thomas zien op ringen, met een uitvoeringsscore van 9,15 en een totale
score 11,45 punten.

De wedstrijd voor Thomas begon
op voltige, een zeer lastig onderdeel
waar menig turner van het paard

De wedstrijd draaide door naar de
onderdelen sprong en brug waar
Thomas 11,60 en 11,35 punten wist

te verdienen. Op rek turnde hij weer
een strakke oefening die hem 10,55
punten opleverde. Het laatste onderdeel was vloer. Hier turnde Thomas zijn drie tumblingseries heel
goed en wist hij 12,65 punten van de
jury te verdienen. Met een totaal van
67,60 punten eindigde Thomas op
de 10e plaats. Clubgenoot Just Allebes is met 71,35 punten Nederlands
kampioen geworden. Thomas kan
terugkijken op een zeer geslaagd
eerste seizoen in de keuze-oefenstof en van deze turner die bij SV
PAX Haarlemmermeer traint
onder leiding
van hoofdtrainer Jos van
Klink,
zullen
we zeker volgend seizoen
meer horen.
Vanaf
deze
plaats willen
we de andere Mijdrechtse
herenturners,
Kees van den
Brand en Luc
Verwijs (TOOS
Waddinxveen),
feliciteren met
hun behaalde
resultaten op het NK,
en in het bijzonder clubgenoot Dylan
Brugman die
Nederlands
kampioen eerste divisie Junior I 5 is geworden.

De Vinken A2 kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 6 juni stond
er voor De Vinken A2 een belangrijke wedstrijd op het programma tegen buurtploeg Atlantis A2. Bij winst
zou De Vinken A2 gedeeld kampioen zijn en bij verlies of gelijkspel
zou dit feest helaas niet doorgaan.
Aangezien de vorige wedstrijd tegen Atlantis verloren werd, beloofde het een spannende wedstrijd te
worden.
In de aanval begonnen Jessica Zijerveld, Linsy Zaal, Vincent Verbruggen en Arjan Lommers met aanvallen. De Vinken begon sterk en een
doelpunt kon eigenlijk niet uitblijven. En die kwam er dan ook: 1-0.
Maar door een overtreding kreeg

Atlantis een strafworp mee die werd
gescoord. De stand was weer gelijk getrokken. Het Vinkenteam was
aardig in vorm want er werden drie
doelpunten op rij gescoord, waardoor de ploeg met 4-1 voor kwam te
staan. Maar Atlantis kwam weer terug en trok de stand opnieuw gelijk:
4-4. Voor rust werd er door beide
teams nog een doelpunt gemaakt,
waardoor bij rust een stand van 55 op het scorebord stond.
Na de rust begonnen Lisa Kroon,
Danique Pauw, Jasper van Peursem en Jeroen Langeraar in de aanval. Door de gelijke stand, moest De
Vinken nog beter haar best doen om
de winst te pakken. En dit deed de

ploeg. In de tweede helft werden er
veel meer duels gewonnen dan in de
eerste helft, zodat de aanvallen langer duurden. Met als gevolg dat De
Vinken er vier achter elkaar scoorden. Hierna werd er steeds beurtelings gescoord door beide partijen. Maar voor Atlantis was dit niet
goed genoeg. De wedstrijd werd
door De Vinken A2 uiteindelijk gewonnen met 8-12. Dat betekent dus
dat De Vinken A2 kampioen is geworden! Met een mooi bosje bloemen en een medaille gingen de Vinkeveners terug naar hun eigen Vinkennest. Coaches, Peter Kooyman
en Marco Gijsen, bedankt voor dit
leuke jaar!

Rendez Vous mixteam
wederom kampioen
Mijdrecht - Het eerste mix team van Tennisvereniging De Ronde Vener is er voor de
vierde keer op rij in
geslaagd kampioen
van de vrijdagavond
competitie te worden.
Dit team gesponsord
door Eet en drinkgelegenheid Rendez –
Vous te Mijdrecht, bestaat uit Rob Kniep,
Nico Schreurs, Danielle van Leeuwen,
Karin Marsen, Jan Roling en Charlotte Homan.
Na een aantal spannende en vooral gezellige vrijdagavonden
was het voor de laatste wedstrijd al bekend dat de titel niet
meer misgelopen kon
worden en na een vijftal partijen die avond,
konden de bloemen,
een glas champagne en de medailles in
ontvangst genomen
worden.
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Michael Woerden weer
snelste in IJsselsteinloop
Amstelhoek duidelijk te snel af.
Na 2 kilometer besloot Michael er in
het buitengebied tussen IJsselstein
en de Lek een harde wedstrijd van
te maken. Hij voerde op de weg naar
Benschop een versnelling door en
kwam direct alleen op kop te lopen.
Het warme weer weerhield hem er
niet van in het vervolg van de wedstrijd flink door te trekken. Hij bereikte in een snelle 1.12.25 weer het
centrum van IJsselstein, waar hij de
felicitaties in ontvangst kon nemen.
Schouten had een achterstand van
2.40 minuut en AKU-er John van
Dijk finishte als derde in 1.16.48.
Ook de Veenlopers Willem van Leeuwen en Frans Woerden finishten in
de top 10 van het deelnemersveld
van in totaal 450 lopers. Willem was
net iets sneller dan Frans: 1.22.59
(8e) om 1.23.08 (9e). Dit betekende
een uitstekende tijd voor Willem.

Regio - Voor de derde keer op rij
was Veenloper Michael Woerden
de snelste loper bij de halve mara-

thon van de IJsselsteinloop. Hij was
afgelopen zaterdag Thymen Schouten uit Lunteren en John van Dijk uit

Hij finishte in dit warme weer maar
een halve minuut boven zijn persoonlijk record. Henny Buijing en
Theo Noij liepen ook de halve marathon. Henny deed dit in een mooie
1.34.48; bij Theo ging het iets minder dan anders: 1.41.52.

Noord-Holland 2 BMX in
Langedijk voor 45 UWTC’ers
Regio - Eerste pinksterdag 31 mei
is alweer de tweede Noord-Holland cup gereden in Langedijk. Het
weer was prachtig, de baan was prima en de gezelligheid volop aanwezig. De inschrijvingen begonnen
iets voor tienen en om 11.15 uur
werd de eerste manche gestart. Dit
keer waren er maar liefst 45 UWTC’ers ingeschreven en gestart, van
wie 37 de finale wisten te behalen.
Ondanks zijn val wist Kevin de Jong
toch nog de tweede plaats van de
cruiserklasse te behalen. Arjan Kuiper werd vijfde. In de klasse boys 6/
girls 7 werd Melvin van der Meer 1,
Jochem van der Wijngaard 2 en Max
de Beij 5. Boys 7/Girls 8, was in de A
finale Donne van Spankeren 2, Izar

van Vliet 6 en in de B finale werd
Reno Heyser tweede.
Maarten van der Mast was eerste
in de A finale van de boys 8/girls 9
en Mereno Blom behaalde de plek
nummer 7, in B finale werd Joey van
Cronenburg 2 en de vierde plaats
was voor Max van der Linden.
Boys 9/girls 10 Bart van Bemmelen
1, Mitchell Vink 2, Joey Nap 4 en Ramon Bos 8 in de B finale behaalde
Davy van Kessel de tweede plaats.
Boys 10/girls 11, A finale Stef Doeswijk 1 en Scott Zethof 4, B finale, Jeno Vallendijk 6 en Dane Caldenhove 8. Jaivylee Vink wist bij de boys
11/girls 12 de tweede plek te behalen op de voet gevolgd door Thomas
van der Wijngaarden 3 en Arjan van

Bodegraven 5. Boys 12/girls 13, Roberto Blom 1, Mats de Bruin 2, en
in de B finale, Miquel Bos 2, Jonne
Metselaar 6 en Guven Cevahir 8.
Boys 13/girls 14, A finale Bart de
Veer 4 en Danny de Jong 6 B finale
Tom Jansen 2 en Ramon Saelman 3.
Mike Veenhof en Sven Wiebes werden respectievelijk 4 en 5 in de A
finale van de boys 14/girls15. Rick
Doornbos is door een valpartij in de
B finale derde geworden en Fedor
Loos werd achtste in de A finale van
de boys 15/girls 16 klasse.
Allemaal prima gefietst en tot ziens
op 28 juni aanstaande in VelsenNoord voor de derde Noordholland cup van de BMX west. Zie ook
www.uwtc.nl.

Willem Kleinveld op derde
plaats tijdens EK-ronde
BMX in Dessel, België
Regio - Afgelopen weekend werden ronde 9 en 10 van het EK verreden in het Belgische Dessel.
Zeven rijders van UWTC hadden op
vrijdag de files getrotseerd om daar
aan mee te doen.
De baan lag er prima bij, het weer
was super, volop zon. Dat betekende ook veel stof.
Zaterdag waren er ruim 600 inschrijvingen. Willem Kleinveld, Erik
Schoenmakers en Eelco Schoenmakers reden in het 1e blok met de
cruisers. Erik en Eelco haalden allebei de halve finale, maar moesten
daarna helaas afhaken. Willem reed
een prima wedstrijd, hij kwam door
de manches en dus in de finale. Hier
reed hij naar een mooie 3e plaats,
hij kwam net wat tekort om op de
2e plaats te eindigen. Arno van Vliet,
Michael Schekkerman, Mike Pieterse en Michiel Jansen reden in het
2e blok. Ook Eelco Schoenmakers
reed nog een wedstrijd met z’n kleine fiets. Bij de klasse van Mike en
Michiel waren er maar 7 rijders, dus
na 3 manches was gelijk de eind-

stand bekend. Wel jammer natuurlijk, maar je zit wel altijd bij de 1e 8!
Mike behaalde de 5e plaats en Michiel de 6e. Voor Arno en Michael
was het wat zwaarder.
Zij rijden in de klasse Men 17 tot 24
jaar en dat zijn altijd veel rijders. Ze
kwamen allebei niet verder dan de
manches. Eelco reed een constante
wedstrijd, maar het was niet genoeg
om nog een keer in de halve finale te rijden. Na deze wedstrijd kwam
de huldiging van de podiumplaatsen
van zaterdag, waar UWTC’er Woeste
Willem zijn beker in ontvangst nam.
Zie foto.
Zondag ronde 10 van het EK. Deze dag begint altijd wat vroeger, zodat iedereen na de wedstrijd toch
weer een beetje op tijd naar huis
kan. Betekent wel vroeg op. Een
stuk minder inschrijvingen dan zaterdag, nog geen 500. Willem reed
niet mee, heeft de hele avond geklonken op zijn succes van zaterdag
en is ‘s morgens weer afgereisd om
op tijd te zijn voor het optreden van

de Golden Earring. Erik en Eelco waren er wel weer, en ze hadden geen
last van het vroege opstaan. Allebei
haalden ze de halve finale, maar ook
nu hield het hier voor hen op. In het
2e blok hadden Erik en Eelco gewisseld, Erik deed mee op zijn kleine fiets. Dat legde hem geen windeieren. Hij reed naar een 7e plaats in
de finale. Arno en Michael waren in
dezelfde rit ingedeeld, is altijd jammer. Michael had duidelijk zijn dag
niet want hij eindigde 2 keer achter Arno. Ook nu hield het voor hen
op na de manches. Mike en Michiel
waren weer met z’n 7-en. Ze behaalden hetzelfde eindresultaat als
zaterdag. Na blok 2 komt dan altijd
blok 3 met de Junior Men/Women
en Elite Men/Women. Eigenlijk konden ze naar huis want de jongens
waren uitgereden. Maar het is altijd
leuk om deze rijders en rijdsters te
zien strijden voor hun finaleplek.
Na dit spektakel, waarbij de Nederlanders weer goed meededen, zat
het er dan echt op.

Zonovergoten sportdag van
basisschool De Schakel

Wim Wijfjes en Harry
Hendriks winnen Bordeaux
Regio - Zaterdag 30 mei jl. stond
er voor de leden van Rond de Amstel een Midfond (middenafstand)
vlucht vanuit het Franse Morlincourt
op het programma, maar ook de
eerste Overnacht Fondvlucht (Marathon) vanuit Bordeaux. Het werden
twee loodzware vluchten, omdat het
over de gehele vlieglijn zoalsde leden dat noemen kraakhelder was
en de wind vanuit het Noord Oosten
kwam tijdens de lossing en gaandeweg de ochtend vorderde draaide naar Oost Noord Oost. Dan is het
werken voor de duiven, maar het is
prachtig vliegweer. Je ziet dan ook
veel vogels in de lucht, en vooral de
zwaluw. De snelheden liggen dan
ook beduidend lager dan voorgaan-

de weken, toen kwam de wind veelal vanuit het Zuiden tot Zuidwesten.
Om 07.30 uur werden de duiven in
het Franse Morlincourt/Noyon gelost, twee plaatsen die net zoals in
Nederland gebeurt naar elkaar toe
zijn gegroeid, en nu dus eigenlijk
een plaats vormen. De gemiddelde afstand voor de leden van Rond
de Amstel is 323 Km. Wim Wijfje uit
De Kwakel wist deze vlucht met enige overmacht te winnen, hij klokte
de eerste twee duiven van de vereniging om 12.07.21 en 12.08.30 uur.
De snelheid van de eerste duif was
1162,582 meter per minuut, ruim 69
Km per uur. Martien v.d. Hoort werd
3e, Ginkel & Berg werden 1e in de
B-Groep. In Rayon F werd hij hier-

mee 31e en 38e, Martien werd 60e,
Ron den Boer 82e en Bosse & Zn
85e. Harry Hendriks uit Vinkeveen
wist een hele mooie prestatie op de
eerste Overnacht Fondvlucht neer
te zetten. De duiven op deze Nationale vlucht werden vrijdagmiddag
om 13.00 uur met een Noord Oosten wind gelost, en de eerste duif
van Harry arriveerde zaterdag om
12.23 uur, hiermee werd hij eerste in Rayon F, en 7e in de Afdeling
Noord Holland. Verweij Castricum
werd tweede en derde, en tweede in
rayon F. De volledige uitslag en foto worden geplaatst als de officiële uitslag er is, dit omdat de duiven
voor de Nationale vluchten in een
daarvoor bestemd Nationaal Inkorf
Centrum ingekorfd moeten worden.
Afgelopen weekend waren er weer
twee vluchten, een Vitesse vlucht
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel,
en een Dagfond vlucht vanuit het
Franse Tours.
Uitslag zaterdag 30 mei
Morlincourt/Noyon
303 duiven, 17 deelnemers
W. Wijfje
M. v.d. Hoort R. den Boer
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik

Vinkeveen – De kinderen van basisschool De Schakel mochten zich
weer uitleven op de sportvelden
van De Vinken en Hertha tijdens de
jaarlijkse sportdag. Het was prachtig weer en het werd een gezellige sportieve dag. De groepen 0/1
en 2 hadden een eigen parcours
op het veld bij De Vinken. Met de
tong uit de mond deden de klein-

tjes mee aan allerlei spelletjes. Zij
mochten o.a. zaklopen, blikkengooien, rennen en voetballen. Om 12.00
uur kregen de kleuters als beloning
een lekker ijsje en was de dag voor
hen afgelopen. De overige groepen mochten nog even door met het
doelschieten, hoogspringen, kogelstoten en andere sportiviteiten. Nadat iedereen het parcours had afge-

werkt werd de dag afgesloten met
een touwtrekwedstrijd. Aangemoedigd door het publiek moesten diverse groepen het tegen elkaar opnemen. Dat werd een ware krachtmeting. Waarbij letterlijk het sterkste groepje won. Het was een mooie
dag. Het team en de leerlingen van
De Schakel bedanken De Vinken en
Hertha voor haar gastvrijheid.
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Klas 1J Wint Provincieprijs van Aktie Tegengif

”Wij gaan naar Walibi”
Uithoorn - Klas 1J van Scholengemeenschap
Thamen heeft de provincieprijs van de Actie
Tegengif in de wacht gesleept. “Wij gaan naar
Walibi!”, schalde er door de school toen Tamara
Vincent en Steffie Nooy van de GGD Amsterdam
de klas kwamen vertellen dat zij op 6 juni vroeg
zouden worden opgehaald om zich een hele dag
in het pretpark met de waanzinnigste achtbanen
te vermaken. Voor de klas was er taart, voor hun
mentor waren er bloemen.
Actie Tegengif is een niet-rokenwedstrijd voor
eerste en tweede klassen van het voortgezet
onderwijs. Hiervoor hebben alle leerlingen van
1J in november 2008 met elkaar een contract
getekend. Daarmee gingen zij de uitdaging
aan om een half jaar niet te roken. Daarnaast
moesten de leerlingen een songtekst rond het
thema ‘niet-roken’ schrijven. Dit jaar hebben
zich in totaal 2663 klassen opgegeven. Van de
194 klassen in Noord Holland die de wedstrijd
hebben volgehouden, kwam de tekst van 1J
als beste uit de bus. De zeskoppige jury koos
unaniem voor het nummer “’k Zou het niet doen”,
omdat deze tekst goed was opgebouwd en een
mooie verhaallijn had. Zowel de negatieve korteals langetermijneffecten kwamen in de tekst aan
bod, waarbij ook werd gewezen op de dilemma’s
die een jongere kan hebben bij de keuze om wel
of niet te gaan roken.
Op de middag van de examenstunt van de
examenkandidaten van Thamen schreven de
leerlingen hun winnende tekst, samen met hun
mentor Myra Brons. Alle leerlingen van school
waren vanwege de stunttoestanden allang naar
huis, behalve een groot gedeelte van 1J. Zij
moesten en zouden hun tekst afmaken, zodat
deze op tijd kon worden ingestuurd. Dat is
volgens de menor tekenend voor de enthousiaste
leerlingen van 1J, die elke uitdaging aannemen
en niets wil missen.
6 Juni werd een geweldige dag. Vroeg uit bed
om te verzamelen, vervolgens nog een andere
winnende klas ophalen en toen naar Walibi.
Daar werden alle winnende klassen getrakteerd
op een live-optreden van Nikki, waarna de
hoofdprijs werd uitgereikt. Helaas ging deze prijs,
een opname van het winnende nummer in een
professionele studio, naar een andere school.
Maar 1J vond dat niet zo erg. Want dit betekende
dat zij geen officiele zaken meer hoefden af te
handelen, maar volop konden genieten van het
park. De leerlingen vlogen dan ook linea recta
uit naar de attracties. Het was niet erg druk in
het park, dus de wachttijden vielen mee. Het
was heerlijk weer, zodat de enkeling voor wie
de Goliath, Xpress en Space Shot iets te heftig
waren, in een zonnetje op de tassen kon passen.
Nadat een groepje ook nog onverwacht zangeres
Sita tegenkwam, kon de dag helemaal niet meer
stuk!

