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Goed Gevoel!

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

Safari?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Feestelijke ingebruikneming
van de tennistafel in de
Herman Gorterhof
Uithoorn - Woensdag 11 juni was
het feest in de Herman Gorterhof.
Wethouder Maarten Levenbach
speelde het eerste spelletje tafel-

tennis op de tennistafel, die op initiatief van een van de bewoners,
Arne Soels, daar was geplaatst. De
plaatsing van deze tennistafel is een

prachtig voorbeeld hoe een idee van
een van de bewoners, begeleid en
gefinancierd door buurtoverleg Zijdelwaard, tot stand kon worden ge-

Reddingsplan voor kerk aan de Schans

Gemeente maakt
denkwijze openbaar
Uithoorn - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in
grote lijnen een reddingsplan voor
de St. Jan de Doper, de kerk aan de
Schans. Een voorstel wordt nu voorbereid, zodat het college hierover
een besluit kan nemen.
Het voorstel omvat beide kerken
van de R.K. Parochie Emmaüs. De

gemeente koopt de locatie Potgieterplein, waar nu nog De Burghtkerk (Allerheiligst Sacrament) staat,
voor herontwikkeling met als voorwaarde dat de financiële vergoeding wordt ingezet voor het behoud
en onderhoud van de kerk aan de
Schans. Wethouder Monique Oudshoorn heeft altijd het behoud van

de kerk aan de Schans inclusief de
pastorie bepleit. Het zijn gemeentemonumenten en beeldbepalende

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Maar het belangrijkste was toch
wel het alcoholgebruik door jongeren. Door de horeca, bewoners en
stichting Oranjebuurt is een verzoek gedaan om in de APV (algemene plaatsverordening) een verbod op te nemen voor het nuttigen
van alcohol. Door de politie is toen
het advies afgegeven aan de gemeente dat dit niet nodig was om-

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

bracht. Elke wijk in Uithoorn ontvangt jaarlijks van de gemeente en
Woongroep Holland geld voor het
ondersteunen van ideeën van de
bewoners.

organiseert

ZOMER

KIJKDAGEN

Informeer hiervoor bij uw wijkcoördinator van Cardanus.
‘elementen’ van het dorpscentrum
van Uithoorn.
De gemeente heeft het reddingsplan in grote lijnen mondeling voorgelegd aan het parochiebestuur en
de Raad is schriftelijk geïnformeerd.
Aan de verdere uitwerking wordt
nog gewerkt.
Zodra de belangrijkste elementen
op papier staan en het college een
besluit heeft genomen, zullen ook
deze documenten bekendgemaakt
worden.

www.KOOplENstRA.Nl

dat er maar een paar meldingen waren van overlast. De gemeente heeft
dit advies toen overgenomen maar
de aanvragers lieten het er niet bij
zitten en tekenden bezwaar aan.
Maar ook dit bezwaar is door de
commissie die het bezwaar behandelde afgewezen op grond van het
advies van de politie. De aanvragers
zijn het niet eens met deze afwijzing
omdat zij van mening zijn dat hun
argumenten niet mee zijn genomen
en willen nu nogmaals een schrijven
sturen waarin zij de commissie willen vragen waar haar afwijzing precies op gebaseerd is. Door de politie

zaterdag 21 juni
van 10.00 tot 17.00 uur

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4

Alcoholverbod Oude Dorp
nu definitief afgewezen
Uithoorn - Weer was er bewonersoverleg en nu over het Oude Dorp.
Een lange avond met soms heftige
discussies. Als eerste de jeu de boulesbaan. Van de omwonenden hoeft
het niet direct, maar wordt ook niet
tegengehouden. Door de politie
werd gemeld dat er gelukkig weinig schokkende zaken gebeuren.
Af en toe een auto die wordt opengebroken. Een punt dat ter sprake
kwam was het cameratoezicht. Dit
komt nu bij twee scholen, namelijk
De Kajuit en De Springschans, maar
dat is privéterrein en valt buiten het
gebied van de gemeente. De laagvliegende helikopters maken deel
uit van een project van Amsterdam
om meer toezicht te houden.
Het waterskiën op de Amstel was
wel een punt van zorg. “Het is bar
en boos”, vond men. Het probleem
is dat de waterpolitie meer gericht
is op toezicht in de havens en dat
de deskundigheid qua water in
Aalsmeer te vinden is, misschien samenwerking in de toekomst. Gerrit
de Schiffart meldde nog dat er gewerkt wordt aan de kalender voor
2009 waar authentieke gebouwen
op te vinden zijn en waarbij ook gedacht wordt om de inwoners erbij te
betrekken door misschien een puzzelroute uit te zetten. In het Oranjepark ligt veel rommel en zijn er overvolle vuilnisbakken. Een doorn in het
oog is het wildplassen.

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

werd aangegeven dat zij verbodsborden wil plaatsen maar dat de gemeente dit niet wil. En ander punt is
het toezicht in Het Oude Dorp. Nu is
afgesproken dat bij de twee evenementen Goud van Oud en Tropical
Night elke horecazaak voor een toezichthouder zal zorgen. Wat de locatie voor ondergrondse containers
betreft moet dit plan naar het college en komt er dan inspraak.
Gesprek
Door wethouder Jeroen Verheijen is
gemeld dat het de bedoeling is dat
er nu één keer per jaar een gesprek

komt met inwoners. Wat het oprichten van een echt oranjecomité betreft wordt er nu gezocht naar trekkers in de politiek of de serviceclubs.
Er worden wel mensen gevraagd
voor de kerstmarkt. Een ander discussiepunt is de buurtconferentie.
Omdat niet alle bewoners het eens
zijn met deze manier van overleg,
omdat zij vinden dat het dan maar
om enkele buurtbewoners gaat, is
nu het plan om één keer in het jaar
een groot bewonersoverleg te houden. Wat de bomenlijst betreft blijkt
nu dat er van de oorspronkelijke 200
bomen slechts 110 bomen als beschermd worden aangemerkt. Men
vindt dat voor heel Uithoorn weinig.
Men is van mening dat de 18 rode
beuken bij de Stationsstraat ook
aan de criteria voldoen. Tot 16 juli
kan men nog reageren of men van
mening is dat in zijn of haar buurt
bomen staan die op de lijst zouden
moeten komen.
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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

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

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

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

Kent u iemand die
een lintje verdient?
Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja,
laat ons dat weten. Wie weet, krijgt deze
persoon dan in april 2009 een lintje.
In Uithoorn en De Kwakel zetten vele burgers zich
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor
het maatschappelijk welzijn. Deze mensen kunnen
in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wèl
worden voorgedragen.

Hoe kunt u iemand voordragen?

Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Daarvoor moet wel sprake zijn van een of meer bijzondere
verdiensten. Op www.lintjes.nl staan de criteria om in aanmerking te
komen. Op diezelfde site staat ook een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u ook opvragen bij de gemeente Uithoorn, tel.
513 112. En natuurlijk staan op de site van de gemeente Uithoorn
www.uithoorn.nl ook alle criteria.
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de
lintjesregen van 2009 vόόr 1 augustus 2008 bij de burgemeester
binnen zijn. Een onderscheiding kan ook bij een bijzondere
gelegenheid worden uitgereikt, bij een jubileum bijvoorbeeld. De aanvraagtermijn is dan vijf maanden.
Voor inwoners uit Uithoorn en De Kwakel moet de
aanvraag gericht worden aan burgemeester mevr.
H.L. Groen, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
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ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Doe het voor 1 augustus!
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Reparatiewerkzaamheden

Waternet

Volgens planning zal Waternet van 16 tot en met 23 juni reparatiewerkzaamheden verrichten op de RWZI (Riool Water Zuiveringsinstallatie aan de Industrieweg in Uithoorn). Eén van de beluchtingtanks
wordt uit bedrijf genomen. De werkzaamheden zullen alleen bij gunstige weersverwachting - droog weer - worden uitgevoerd. Zelfs met
een bui zult u niets merken van de werkzaamheden.

Stromende regen?

Maar als het ineens ﬂink gaat regenen bestaat de kans dat door de
tijdelijk verminderde capaciteit van de zuivering de rioolwateroverstorten op het sierwater op diverse locaties in Uithoorn eerder dan
normaal in werking treden. Daardoor kan enige overlast ontstaan. U
kunt bij ernstige overlast contact opnemen met de gemeentelijke piketdienst tel.nr. 06-53537657.

Aanscherping kosteloos
trouwen/registratie
partnerschap in Uithoorn Geheimhouding, inzage- en
B&W hebben besloten het aantal momenten waarop en de
voorwaarden waaronder men in Uithoorn kosteloos kan trouwen/een partnerschap kan laten registreren aan te scherpen.
Het aantal momenten wordt teruggebracht van 4 naar 2 momenten per week: maandagochtend 9 uur en dinsdagochtend
9 uur. De aanscherping van de voorwaarden betekent dat kosteloos trouwen/registreren alleen mogelijk is voor bruidsparen
van wie tenminste één van de partners in Uithoorn woont. In
verband met de beschikbare ruimte wordt het aantal gasten beperkt tot 15 personen.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal
kosteloze huwelijken/registraties in
Uithoorn enorm is toegenomen. In
2003 werden er nog 34 kosteloze
huwelijken/registraties en in 2007
is dit aantal gestegen naar 76. Vaak
komen bruidsparen uit andere gemeenten hierheen omdat in hun
woongemeente een wachtlijst is.
Ook zijn er regelmatig veel gasten
aanwezig tijdens de huwelijksvoltrekking/registratie.
Voor een kosteloos huwelijk/registratie mag Uithoorn geen leges bij
bruidsparen of partners in rekening
brengen. Maar de ambtenaar van
de burgerlijke stand moet wel het
nodige voorbereidingswerk doen.
Deze ambtenaar moet namelijk de
door de bruidsparen/ partners overgelegde documenten (diverse uit-

treksels) beoordelen. Verder moet
er een dossier aangelegd worden,
een akte van de burgerlijke stand
opgemaakt worden en het kosteloze
huwelijk moet voltrokken worden of
de registratie moet worden uitgevoerd.
De grote toename van kosteloze
huwelijken/registraties kost Uithoorn
dus veel geld. Daarom hebben B&W
besloten om slechts aan de wettelijke eisen te gaan voldoen: 2 kosteloze momenten per week en alleen
mogelijk indien tenminste één van
de partners woonachtig is in Uithoorn. Volgens de Wet op de burgerlijke stand moet een gemeente
met meer dan 10.000 inwoners per
week 2 mogelijkheden bieden aan
inwoners om kosteloos een huwelijk
aan te gaan/een partnerschap te laten registreren.

Speelbeleidsplan Uithoorn:

Meer en uitdagender
speelplekken

De kinderen in Uithoorn en De Kwakel krijgen veel meer en uitdagender speelplekken. De gemeenteraad stemde afgelopen
donderdag in met uitvoering van een nieuw Speelbeleidsplan.
De kinderen krijgen er de komende jaren 35 nieuwe speelveldjes bij en 40 speelveldjes worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Ook komen er 5 ‘speellandschappen’ voor de jeugd van
8 tot 12 jaar. Na uitvoering zal de gemeente Uithoorn, als één
van de weinige gemeenten in ons land, voldoen aan de norm
van het ministerie van VROM om 3% van de openbare ruimte te
bestemmen voor kinderspeelplekken.
De uitvoering van het plan begint
nog dit jaar met drie speelzones: de
K-buurt in Meerwijk, de speelzone
tussen Alfons Arienslaan, Hugo de
Grootlaan, Couperuslaan en Nicolaas Beetslaan in Zijdelwaard en de
speelzone van de Wilgenhof in De
Kwakel.

Kaders

In september 2007 gaf de gemeenteraad het college van B en W de
uitgangspunten mee voor een nieuw
speelbeleidsplan dat gericht is op
de jeugd tot 12 jaar. De raad wil dat
kinderen veel meer speelveldjes op
loopafstand van hun woning krijgen.
De kwaliteit van de bestaande en
nieuwe veldjes moet beter: ze moeten veel meer uitdaging bevatten en
‘ontdekplekken’ worden.
Om te bepalen waar de nieuwe plekken komen, is de hele gemeente
Uithoorn ingedeeld in zogenoemde

‘speelzones’. In totaal zijn dat er 46.
Op zes zones na krijgt elke speelzone binnen enkele jaren twee speelveldjes. In de zes zones is daarvoor
geen ruimte: daar wordt het enige
speelveld extra opgeknapt.
Voor de iets oudere jeugd van 8-12
jaar wil de gemeente ‘speellandschappen’ realiseren; in totaal worden dat er ook vijf.

Bewoners en kinderen
bepalen

De gemeente wil de exacte plek van
de nieuwe speelveldjes en de speellandschappen bepalen in overleg
met de bewoners van de speelzones. Zij wil dat graag doen via Buurtbeheer Uithoorn. Als de plek van
een nieuw veldje is bepaald, krijgen
de kinderen uit de straten er om
heen vervolgens de kans om mee
te beslissen over de inrichting van
‘hun’ speelveldje.

correctierecht in de GBA

De GBA is de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (voorheen de bevolkingsadministratie).De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan sinds 1 oktober 1994 geregistreerd in de GBA.
Afnemers

Persoonsgegevens worden verstrekt aan vele overheidsinstanties
en sommige bijzondere maatschappelijke instellingen, zogenaamde
“afnemers”. Verstrekking van gegevens aan deze groep is verplicht en
u kunt dit dus niet tegenhouden.

Derden

Soms kunnen ook anderen vragen
om uw gegevens. Het gaat dan om
zogenaamde “derden”. Verstrekkingen aan deze derden kunt u soms
tegenhouden als u om geheimhouding van uw GBA-gegevens heeft
verzocht.
Er zijn drie soorten derden:
1. Verplichte derden
Dit zijn gerechtsdeurwaarders
en advocaten die uw gegevens
nodig hebben voor de uitvoering
van een algemeen verbindend
voorschrift. Als u heeft verzocht
om geheimhouding van uw persoonsgegevens, dan schrijven
wij u eerst aan voordat wij deze
(eventueel) aan de gerechtsdeurwaarder of advocaat verstrekken.
2. Bijzondere derden
Deze derden krijgen, net zoals
de “afnemers” , geautomatiseerd
de informatie uit de GBA. Bij bijzondere derden kunt u denken
aan bijvoorbeeld pensioenfondsen, instellingen voor onderwijs
en de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Alleen
voor wat betreft de SILA kunt u
om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen.
3. Vrije derden
Dit zijn instellingen zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld het Rode
Kruis) en natuurlijke personen
(zonder commercieel belang).
Als een vrije derde uw gegevens
opvraagt, dan vragen wij u altijd
eerst om uw (schriftelijke) toestemming. Heeft u gevraagd om
geheimhouding van uw gegevens, dan verstrekken wij zonder
meer niets. Wij schrijven u dan
ook niet aan voor toestemming.

Vragen om geheimhouding

Wenst u geheimhouding van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit
persoonlijk aangeven bij de afdeling
Dienstverlening, cluster Publiekszaken. Ook kunt u een verzoek om
geheimhouding indienen via het digitaal loket op www.uithoorn.nl

Inzagerecht

U kunt als burger de gemeente vragen om u te laten weten welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt
in de GBA. Indien er gegevens van

u zijn verwerkt kunt u deze gratis inzien. Dit is het inzagerecht.
U kunt verzoeken om een schriftelijk
bewijs van uw gegevens in de GBA.
Hiervoor mag de gemeente een
vergoeding vragen. Dit schriftelijk
bewijs is het zogeheten afschrift uit
de GBA. Ook kunt u de gemeente
vragen om u te laten weten waar
persoonsgegevens die u niet zelf
verstrekt hebt dan wel vandaan komen. Voor elk van bovenstaande
verzoeken geldt dat ze alleen worden ingewilligd als er een redelijke
tijd zit tussen het verzoek en een
eerder gedaan identiek verzoek.

Correctierecht

Indien van toepassing kunt u ook
verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of wijziging van de
gegevens die over u in de basisadministratie zijn opgenomen.

Verwijderen

Normaal gesproken kunt u geen gegevens verwijderen uit de GBA. Er
zijn echter enkele uitzonderingen:
• gegevens over de naam
• gegevens over de moeder en/of
de vader
• gegevens over de bij de adoptie
verloren nationaliteit
• gegevens over de gemeente van
inschrijving en het adres in die
gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek
uit Nederland
Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de
betrokkene de gegevens verwijderen die veranderd zijn in verband
met een rechterlijke uitspraak tot
wijziging van het geslacht.

Corrigeren

Wanneer u merkt dat uw gegevens
onjuist staan geregistreerd in de
bevolkingsadministratie (GBA), dan
kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U merkt dit bijvoorbeeld bij
de ontvangst van een document met
onjuiste persoonsgegevens. U hebt
het recht om onjuiste of onvolledige
gegevens over u in de GBA te laten
corrigeren of aanvullen. Natuurlijk
zal de gemeente u vragen om met
behulp van bewijsstukken aan te
tonen dat de betreffende gegevens
inderdaad onjuist of onvolledig zijn.
Voor meer informatie over geheimhouding , inzage- en correctierecht
in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of
over de GBA in het algemeen kunt u
terecht bij de afdeling Dienstverlening, cluster Publiekszaken.
Telefoon 0297-513111
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HOOFDLIJNEN
OPENBARE
VERGADERING
GEMEENTERAAD
UITHOORN
VAN 12 JUNI 2008

In de raadsbijeenkomst van 12 juni is
door acht burgers gebruik gemaakt
van het recht om in te spreken.

Aangesloten op netwerk
ﬁetsknooppunten
Amstelland Meerlanden

Op zaterdag 7 juni is het ﬁetsroutenetwerk van de Stadsregio
Amsterdam ofﬁcieel geopend. De Stadsregio wil het ﬁetsgebruik door jong en oud in de hele regio stimuleren en heeft
daarom in de hele stadsregio een netwerk aangelegd met maar
liefst 100 knooppunten.
Met het plaatsen van het laatste
ﬁetsroutebord eind mei is, na het
noordelijke deel van de stadsregio,
nu ook het zuidelijk deel van de
stadsregio - Amstelland-Meerlanden
- helemaal voorzien van ﬁetsbewegwijzering. In totaal is ongeveer
1000 km aan ﬁetsroutes geschikt
gemaakt voor de ﬁetser. Met deze
goede bewegwijzering is het maken
van recreatieve ﬁetstochten extra
aantrekkelijk. Het Fietsroutenetwerk in de stadsregio Amsterdam
bestaat uit een groot aantal genummerde knooppunten op kruisingen
van wegen. Tussen de knooppunten lopen verbindingsroutes die in
twee richtingen zijn bewegwijzerd.
Fietsers kunnen een route ﬁetsen
door de bordjes te volgen van een
speciﬁek nummer van knooppunt
naar knooppunt. Daarnaast staan
bij elk knooppunt nummers van
aangrenzende knooppunten die ook
gevolgd kunnen worden. Op enkele
knooppunten is ook een informatiebord met een overzichtskaart van
het hele ﬁetsroutenetwerk en van

de knooppunten in de omgeving te
vinden. De ﬁetser bepaalt zo zelf
op welk knooppunt hij wil beginnen
en stippelt met behulp van de kaart
een route uit over het netwerk. Hij
hoeft dan alleen nog de ﬁetsroute
in de juiste volgorde van gekozen
knooppuntnummers af te leggen.
Onderweg kan hij eenvoudig naar
believen zijn route nog verlengen
of juist inkorten. Speciale ﬁetsroutekaarten van het gehele Stadsregio
Amsterdam gebied zijn verkrijgbaar
voor €5,50 bij boekhandels, VVVkantoren en afdeling Amsterdam
van de Fietsersbond.

De stadsregio Amsterdam
geeft gratis 1000 van deze
nieuwe ﬁetsroutekaarten weg.
Tot en met 20 juni a.s. kunt u via
www.fietseninnoordholland.nl
een van deze kaarten bemachtigen. De winnaars krijgen binnen twee weken na sluitingsdatum via de mail bericht.

Bewoners Thamerdal
en De Legmeer bieden
Buurtprogramma’s aan

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de overhandiging van de buurtprogramma’s van de buurten De Legmeer
en Thamerdal door de betrokken bewoners van Buurtbeheer
aan de voorzitter van de Stuurgroep Buurtbeheer, Jeroen Verheijen.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
• Donderdag 19 juni, 16.00 uur
in het Steunpunt De Legmeer
(programma De Legmeer)
• Maandag 23 juni, 19.00 uur
in het gemeentehuis
(programma Thamerdal)
De programma’s omvatten de
ambities, acties en maatregelen voor de buurten in
de jaren 2008 – 2009.
De programma’s zijn
samengesteld door
bewoners samen
met de betrokken organisaties:

gemeente, Woongroep Holland, Politie en welzijnsorganisatie Stichting
Cardanus. Verkorte versies van de
programma’s worden in de loop van
de week van 23 juni huis aan huis
verspreid in de buurten en zijn vanaf
die datum ook te downloaden via de
site www.uithoorn.nl
Ook het buurtprogramma van De
Kwakel is gereed. Dit wordt bekend
gemaakt door bewoners van Buurtbeheer De Kwakel en zal vanaf 23
juni ook te downloaden zijn vanaf de
site www.uithoorn.nl
Bewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van
harte welkom bij de bijeenkomsten
op 19 juni en 23 juni.

De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid stilgestaan bij:
• Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 4 (GRP) fase 2 en varianten.
• Nota van Uitgangspunten Structuurvisie Uithoorn.
• Invoering nieuwe Wet Ruimtelijke
Ordening (WRO).
• Deﬁnitieve
ontwerptekeningen
en nieuwe raming kosten 4e fase
busbaan.

In het vragenuur zijn de schriftelijke
vragen beantwoord die gesteld waren door GroenLinks over het bureau
Jeugdzorg.
Na het Politiek Debat zijn de volgende
amendementen aangenomen:

Bij het raadsvoorstel over het Speelbeleidsplan:
Een amendement van de VVD waarbij
voor de ﬁnanciering van het Speelbeleidsplan het rekeningresultaat van
2007 wordt benut en wordt geput uit
de budgetegalisatiereserve.
Bij het raadsvoorstel over het Bestemmingsplan 1e herziening Landelijk

Gebied:
Een amendement van het CDA waarbij de voorgestelde beperking voor het
bouwen tot een bouwhoogte van 14
meter aan de zichtlocatie van de nieuwe (omgelegde) N201 tot 100 resp.
110 meter uit de as van de Randweg,
wordt geschrapt.
Na het Politiek Debat is voorts een
motie aangenomen van Gemeentebelangen waarin de raad het college van
b&w verzoekt contact op te nemen
met de provincie Noord Holland om
een veiliger ﬁetsoversteekplaats te realiseren bij de Vrouwenakkerse brug.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de daarbij behorende
amendementen aangenomen:
• Uithoorns Verkeers- en
Vervoersplan (UVVP).
• Speelbeleidsplan.
• Gewijzigd vaststellen
Bestemmingsplan 1e herziening
Landelijk Gebied.
• Voorstel intrekken Verordeningen
Seniorenraad en Participatieraad.
• Voorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage 4e fase busbaan.

De eerstvolgende raadsvergadering
wordt gehouden op donderdag 26 juni
2008. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u
dan contact op met de grifﬁer (e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch
0297-513963).

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING
26 JUNI 2008 (IN HET
GEMEENTEHUIS)

•

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van de
raadsvergadering van donderdag 26
juni 2008:
In het Informatief Beraad:
• Schriftelijke reactie van het college
op de Garantstellingen.
• Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk.
• Notitie over de democratische legitimiteit van de Stadsregio.

In Politiek Debat/Stemmingen:
• Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 4 (GRP4) fase 2 en varianten.
• Nota van Uitgangspunten Structuurvisie Uithoorn.
• Deﬁnitieve
ontwerptekeningen
en nieuwe raming kosten 4e fase
busbaan.
• Begroting 2009 Veiligheidsregio

Amsterdam-Amstelland en de notitie “Kansen en bedreigingen”.
Invoering nieuwe Wet Ruimtelijke
Ordening.

De agenda en de raadsvoorstellen
vindt u vanaf a.s. vrijdag op de website
van de gemeente Uithoorn. Volgende
week woensdag staat de agenda op
de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad
moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op
de dag van de vergadering hiervoor
hebben aangemeld bij de grifﬁer (per
telefoon of e-mail).

In verband met de verbouwing van
de raadzaal worden alle vergaderingen van de gemeenteraad in de
maand juni gehouden in de kantine
van het gemeentehuis.

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

Raadsvergadering van
26 juni begint om 17.00 uur
Doordat het Nederlands elftal donderdag 26 juni mogelijk moet spelen
is besloten om de raadsvergadering van 26 juni te verplaatsten van
19.30 uur naar 17.00 uur. De raadsvergadering zal ongeveer eindigen
om 20.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van het
gemeentehuis van Uithoorn. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de grifﬁer de heer Joh.A. Pot, telefoonnummer: 0297-513963.

WERK IN
UITVOERING
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn gaat BAM Wegen
bv, Regio Noordwest het komende
1/2 jaar herstraatwerkzaamheden
uitvoeren. Deze werkzaamheden
worden begeleid door Grontmij Nederland bv namens de gemeente.
Zodra er bij u in de buurt/straat herstraatwerkzaamheden worden uitgevoerd krijgt u hierover een brief.
Wilt u na lezing van die brief nog

meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp of de
heer Schrijvers van Grontmij.
De heer Disseldorp is bereikbaar op
06 55 30 49 86 en de heer Schrijvers
is bereikbaar op 06 22 48 61 19.

•

LOPENDE
PROJECTEN

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
• Evenementenlaan tussen het
KDO-sportpark en de Anjerlaan
afgesloten voor alle verkeer vanaf 18 juni t/m 11 juli 2008 vanwege herstraatwerkzaamheden.
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

De Buurtschouw
in uw buurt

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255
Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een sportles, de eigen

bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

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

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

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

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

Voor de zomervakantie zijn er nog Buurtschouwen in De Legmeer en Oude Dorp.
Tijdens de Buurtschouw wandelen
mensen van de politie, gemeente,
stichting Cardanus en Woongroep
Holland door de buurt. Met de bewoners natuurlijk! U kent de buurt
en kunt de wensen of problemen
het beste aangeven. Al lopend door
de buurt kunnen alle partijen direct
zien, wat u bedoelt!

Wanneer in uw buurt?

Noteert u alvast de datum van de
Buurtschouw in uw buurt? Om mee
te lopen met de Buurtschouw hoeft u
zich niet van te voren op te geven.
De Legmeer: 19 juni
Oude Dorp: 19 juni

Een volledig overzicht van de Buurtschouwen kunt u vinden op de website www.uithoorn.nl/activiteiten

Wilt u melding maken van:
• losliggende stoeptegels
of putdeksels;
• verzakkingen in de weg
of in het trottoir;
• last of hinder van
openbaar groen;
• storingen in de openbare
verlichting of
• een goed idee?
Dat kan het hele jaar door bij
Publiekszaken, tel. 513 111.

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

Naam

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

Telefoonnummer

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

Adres
Postcode + Woonplaats

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

TER INZAGE
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de Briandﬂat te
Uithoorn. Info: Afd. Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 25 juni 2008
Ontwerp-bestemmingsplan De Legmeer
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276. Inzageperiode: t/m 3 juli 2008
Voornemen wijziging bestemmingsplan landelijk Gebied voor percelen Poelweg
44-46 (art. 11 WRO) Info: mw. M. Stappers, tel. 513 276.
Inzageperiode: t/m 3 juli 2008
Beleidsregels Wet Inburgering. Info: Afd. Dienstverlening, Dhr. C. Bakker,
tel. 513 255. Inzageperiode: t/m 12 juli 2008
Vergunning Wet Milieubeheer t.b.v. tankstation Tinq b.v.,Zijdelweg 53 Uithoorn
Info: de heer J.J. Vennik, tel. 513 223. Inzageperiode: t/m 16 juli 2008
Concept- waardevolle bomenlijst en - wijziging APV
Info: Mw. M. Kerstens, tel.: 513 241. Inzageperiode: t/m 16 juli 2008
Beleidsregels schuldhulpverlening. Info: afdeling Dienstverlening,
mevrouw D. Veurink, tel. 513 941. Inzageperiode: t/m 18 juli 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg t.h.v. kruising busbaan met watergang, reguliere bouwaanvraag voor
het oprichten van een duikerbrug.
- Poelweg 4, sloopaanvraag voor het slopen van een verdeelstation.
Meerwijk-Oost
- Grift 50, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de vooren achterzijde.
Meerwijk-West
- Zwarte Mees 22, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een raam in de
zijgevel.
Thamerdal
- t.h.v. kruising Zijdelweg met busbaan, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bustunnel.
Dorpscentrum
- Karveel 12, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een berging.
De Legmeer
- t.h.v. kruising Zijdelweg met busbaan, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bustunnel.
- ten westen Zijdelweg en ten noorden van de busbaan, reguliere bouwaanvraag
voor het oprichten van een zichtscherm.
Legmeer-West
- Ringslang 60, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel.
Zijdelwaard
- t.h.v. kruising Zijdelweg met busbaan, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bustunnel.
- Arthur van Schendellaan 24, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
- Albert Verweylaan 13, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
Burg. Kootpark
- t.h.v. kruising Zijdelweg met busbaan, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bustunnel.
- ten westen Zijdelweg en ten noorden van de busbaan, reguliere bouwaanvraag
voor het oprichten van een zichtscherm.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 81, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw en het plaatsen van een hekwerk op een bestaand dak van een aanbouw.
- Amsterdamseweg 20, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een
spuitcabine en een glycol/gas opslag.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 2, verklaring van geen bezwaar aan PLUX, sports, health &
beauty voor het ten gehore brengen van geluid tijdens de sportlessen op het
terrein van Qui Vive op 18 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan H.S.V. Thamen voor het organiseren van een jeugdweekend op 21 en 22 juni 2008.
- Fresialaan 7, onthefﬁng aan de heer Van der Hoort voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank tijdens de EK buurtbijeenkomst op 13 juni 2008.
Bezwaar t/m 25 juli 2008
Meerwijk-Oost
- Fermoor 29, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 25 juli 2008.
- Grift 62, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 25 juli 2008
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 2 t/m 80 m.u.v. 42, 44, 56 en 76 vergunning voor het slopen van asbesthoudende borstweringpanelen. Bezwaar: t/m 24 juli 2008.
- Troelstralaan 21, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de vooren achterzijde. Bezwaar: t/m 25 juli 2008.
Dorpscentrum
- Schans 16, vergunning voor het verwijderen van een asbesthoudend luchtkanaal in doorgang pastorie en kerk. Bezwaar: t/m 22 juli 2008.
- Schans 16, vergunning voor het verwijderen van een asbesthoudende koker
en een gevelkachel in de kelder van het kerkgebouw RK Parochie St. Jan de
Doper. Bezwaar: t/m 22 juli 2008.
- Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van
“Goud van Oud” op 28 juni 2008 en “Tropical Night” op 30 augustus 2008. Bezwaar t/m 25 juli 2008
De Legmeer
- Muur 84, vergunning aan de heer M. Koorneef voor het kappen van een den
in de voortuin. Bezwaar: t/m 30 juli 2008
Legmeer-West
- Legmeer West (Meerkikker) vergunning voor het oprichten van 20 appartementen. Bezwaar: t/m 22 juli 2008
Zijdelwaard
- Schaepmanlaan 41 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een schutting
en hek. Bezwaar: t/m 22 juli 2008.
- Jacob Catslaan 4, vergunning aan de heer A. Timmer voor het kappen van een
den in de achtertuin. Bezwaar: t/m 30 juli 2008
Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan Motion fysiotherapie voor het plaatsen van 20 reclameborden
om bekendheid te geven aan de Open huis op 4 oktober 2008. Bezwaar t/m 25
juli 2008
- Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het plaatsen van 20
reclameborden om bekendheid te geven aan de evenementen “Goud van Oud”
op 28 juni 2008 en “Tropical Night” op 30 augustus 2008. Bezwaar t/m 25 juli
2008
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, van Car Color,
Ondernemingsweg 11 te Uithoorn (autoschadeherstelbedrijf en spuiten van auto’s
met watergedragen verf). Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing.
Hierdoor vervalt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 18 juni 2008

WWW.UITHOORN.NL

Welkom in onze natuurgebieden!
Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons mee
de natuur te beschermen en word Beschermer van Landschap
Noord-Holland: voor ` 20,- per jaar (meer mag ook) ontvangt
u een beschermerspas met gratis toegang tot onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.
Bel nú 0251-362762

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op als Beschermer. Ik machtig
Landschap Noord-Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van
`......................... (min. ` 20,-) van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s):

m/v Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:

DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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

Gasten uit Bosnië vermaken
zich prima op het water

Discotheek???

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

Regio - Afgelopen dinsdag waren
42 kinderen uit Bosnië te gast bij
Scuba Academie. Nu eens niet voor
de duiksport, maar gewoon gezellig
even varen. Dit in het kader van een
door PAX kinderhulp georganiseerde vakantie van drie weken in Nederland. Het zijn kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 jaar uit voormalige oorlogsgebieden en achterstandswijken. De kids worden deze weken heerlijk in de watten gelegd om even de ellende van thuis
te vergeten.

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 spreekuur is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

‘Van Bant to Beijing’ een unieke
challenge!
Mijdrecht/Uithoorn - Ben van
Laake, voormalig directielid Koop
Lenstra Makelaars, gaat samen met
Rob Bakker, facilitair medewerker
bij Koop Lenstra Makelaars, de uitdaging aan om in 30 dagen van Bant
naar Beijing in China te rijden in een
klassieke Volvo144. Een rit van maar
liefst ongeveer 12.000 kilometer. De
route die 100 jaar geleden voor het
eerst met een auto is gedaan zal nu
opnieuw door 88 klassieke volvo’s
en ca. 200 mensen worden gereden. Het is een Nederlands initiatief
van de Volvo V 44 Club. De deelnemers zullen als helden worden binnengehaald in Beijing, vlak voordat
de Olympische Spelen in deze stad
zullen beginnen.
Volvo
Zaterdag 5 juli a.s. vertrekken de heren om ca. 07.00 uur in de inmiddels
37 jaar oude Volvo144, een uniek
exemplaar. Ben van Laake kocht de
auto 37 jaar geleden en is de eerste
eigenaar, toch een prettig gevoel als
je 12.000 km gaat afleggen. De auto
heeft al ca. 300.000 kilometer gereden en eigenaar Van Laake ziet dan
ook niet op tegen een ritje van maar
12.000 kilometer !
Er rijden 88 auto’s mee in de route,
waarvan Ben en Rob als nummer/
team 37 zullen vertrekken. Dus de
auto heeft als startnummer 37, is 37
jaar oud en Ben van Laake is geboren in 1937… Toeval?
Koelbox
De auto’s zullen tijdens de rit vergezeld worden door twee technische
Volvo teams en een professioneel
medisch team. Ook de koelbox en
het koffiezetapparaat op de achterbank van team 37 ontbreken niet…
Aan de auto zijn de laatste maanden
enkele aanpassingen gedaan voor
veiligheid en comfort. Bijvoorbeeld
de stoelen, deze waren echt aan
vervanging toe, want als je 12.000
km gaat rijden mag je best voor een
beetje comfort gaan. Aangezien een
groot gedeelte van de rit op onverharde wegen is, is er een steenslagbeschermer onder de motor aangebracht ter voorkoming van schade
aan de motor. Ook is een eenvoudige Cruisecontrol aangebracht. Natuurlijk worden er zelf ook wel wat
reserveonderdelen meegenomen,
maar de technische begeleidingsteams zullen het ‘grote werk’ moeten doen bij problemen. Omdat er
geen airco in de auto zit en de temperatuur onderweg zo nu en dan
best kan oplopen, is er door team 37
ook aan een ventilator voor op het
dashboard gedacht.
100 jaar
Zoals al eerder gezegd is deze route
100 jaar geleden voor het eerst gereden. Vorig jaar februari kreeg Ben
van Laake in het verenigingsblad
het artikel onder ogen ‘Bant to Beijing 2008’. Met de vraag of er interesse is bij de lezers om deze route
te gaan rijden? Nou, dat was er eigenlijk meteen en samen met Rob
Bakker durft hij de uitdaging aan.
Van de 12.000 km die afgelegd gaan
worden gaat een groot stuk nagenoeg parallel aan de spoorlijn Leningrad/Peking(Transsiberie-Express), waardoor het zelfs mogelijk is om contact te houden met het
thuisfront via de gsm! En dat is toch
wel erg leuk, als je bedenkt dat er
in Rusland slechts 16% dekking is
voor de TomTom en gsm. Wat ook
anders is dan 100 jaar geleden is de

track&trace apparatuur in de auto’s.
Er zal gereden worden in groepjes
van ca. 5 auto’s en via track&trace
is precies te zien waar welke auto’s
rijden.
Dat er veel komt kijken bij zo’n reis
blijkt uit alle voorbereidingen die de
heren moeten treffen. Er zijn dan ook
al heel wat pasfoto’s ingeleverd voor
alle Visa & formulieren. Bij de grens

2008 om 08.08 uur. Vandaar dat het
aantal auto’s ook 88 moest zijn! Wat
ook leuk is, alle teams die meerijden hebben een uitnodiging gehad
om een bezoek te brengen aan het
Holland Heineken House in Beijing,
waar ze dan ook zeker groots zullen
worden ontvangen!
Kortom, dwars door Rusland en
Mongolië naar China, van wereld-

China
Maar aan alles komt ook een eind
en om ook weer 12.000 km terug te
rijden zou iets te veel van het goede
zijn. Daarom gaan de auto’s vanuit
China met de veerboot weer terug
naar Nederland en zullen de deelnemers met het vliegtuig terug naar
huis gaan. Alle sponsors willen Ben
en Rob een hele goede reis toewen-

van Mongolië/China moeten overigens alle bestuurders nog even opnieuw rijexamen doen… door deze
actie is de route dan ook een dagje langer geworden. Nu maar hopen
dat de ‘examinatoren’ genoeg wisselgeld hebben…

beroemde pleinen, onherbergzame gebieden, Siberische laagvlakten, uitgestrekte grassteppen door
de woestijn en eindigen in het Holland Heineken House, en dat allemaal in je eigen vertrouwde klassieke Volvo!

sen en ze zullen ze zeker gaan volgen via internet!
Wilt u meer informatie over de ‘Bant
to Beijing’ Challenge of wilt u de
heren ook volgen tijdens hun reis?
Kijk dan voor meer informatie op de
website www.banttobeijing.nl

Ervaring
Naast de unieke ervaring en belevenis van deze challenge zijn er
ook goede doelen aan verbonden.
Het doel zal enerzijds bestaan uit
een gift aan de Stichting SOS-kinderdorpen
(www.soskinderdorpen.nl), een betrouwbare internationale instelling die weeskinderen
tot hun 20ste opvoedt en scholing
geeft en anderzijds aan de Stichting
Eyes and Hands, een instelling die
op een zelfde manier werkzaam is in
Mongolië. In dit geval wil het comité
eveneens voor deze instelling dit type tenten kopen, waarin ouders met
hun kinderen in grote armoede nu
wonen, maar waaraan een dringend
tekort bestaat. Het comité heeft zich
ten doel gesteld zelf bij te dragen in
de vorm van inspanning en giften.
Er blijft niets aan de strijkstok hangen en alle ingezamelde gelden bereiken het doel dat ze beogen. Zorgvuldig is dan ook onderzocht of het
geld daar terechtkomt waar het terecht moet komen.

Dienstenveiling is verplaatst!

Sponsors
Gelukkig voor de heren hebben ze
ook wat sponsors gevonden om zowel het team als het goede doel financieel te ondersteunen. Want
naast de kosten voor alle reispapieren, overnachtingen en benzine is er
ook behoorlijk wat aan de auto gedaan om deze reis te kunnen gaan
volbrengen.
De sponsors zijn: Nordicar in Heerhogowaard, Amstelhoorn Notarispraktijk Uithoorn, Van Vliet Bouw uit
Amstelhoek, de Ing Bank Uithoorn
en Koop Lenstra Makelaars.
Dat de Chinezen iets met cijfer 8
hebben weten we inmiddels, de 8
staat voor geluk. De Olympische
Spelen beginnen dan ook op 08-08-

Wilnis - Wegens het succes van het
Nederlands Voetbalelftal is de dienstenveiling van De Rovenians verplaatst naar september 2008.
Voor het slagen van deze dienstenveiling bent u als bezoeker essentieel, de exacte datum van de dienstenveiling zal spoedig volgen.
The Passion, het moderne ´Passiespel´ van De Rovenians vraagt om
een traditioneel vervolg.
De Rovenians is actief op zoek naar
een of meerdere hoofdsponsors.
Gedacht wordt aan bedrijven, instellingen, kerken, fondsen en mensen
die het belang zien van het doorvertellen van de boodschap. De boodschap van het lijdensverhaal van Jezus.

Wie helpt er mee om het koor financieel te ondersteunen, zodat zij deze
musical over het paasverhaal kunnen blijven doorvertellen? Door de
professionele manier van uitvoeren zijn de basiskosten voor licht
en geluid hoog. Het koor ontvangt
geen subsidie waardoor er een grote geld-injectie vooraf nodig is om
de stap te kunnen zetten. De Rovenians zal zelf de geldmiddelen voor
deze kwaliteitsmusical moeten zien
rond te krijgen. Het streven is om
The Passion met Pasen 2009 een
vervolg te geven.
Tettie van Os kan u meer vertellen
over hoe u The Passion financieel
kunt ondersteunen, telefoon 0297
287 118 - website www.rovenians.nl

IVN activiteit op
‘De Lindenhorst’
Regio - Aanstaande zaterdag 21 juni doet de biologische boerderij ‘De
Lindenhorst’ weer mee aan de landelijke Open Dag voor biologische
bedrijven. Gedurende de hele dag is
iedereen van harte welkom.
Het bedrijf van de familie Van der
Horst ligt aan de Kromme Mijdrecht,
tussen De Hoef en Uithoorn (Westzijde 17a, De Hoef).
De IVN afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn geeft op die dag tweemaal
een excursie op en rondom het bedrijf. De excursies starten om 12.00

en 14.00 uur. Tijdens de wandelingen door de weilanden is er aandacht voor de planten, vogels en andere dieren die er voorkomen, voor
de biologische manier van boeren
met respect voor natuur en milieu,
het landschap, duurzaamheid en
dierenwelzijn en voor de historie en
toekomst van het gebied.
Als u het groene veenweidegebied
altijd al eens van een andere kant
wilde bekijken en beleven, is dit uw
kans. Deelname aan de excursies is
gratis. Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.
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Binnen de bouw
is collectief opleiden
een succes
Door de vergrijzing
in de sector bouw en
de hoeveelheid werk
in de aankomende
periode is de instroom
van nieuwe leerlingen
in de bouwopleiding
een belangrijk
gespreksonderwerp
binnen de sector Bouw.

of uitvoerder, uiteindelijk hun MBO
diploma heeft behaald. De deelnemer

Het Opleidingsbedrijf Bouw zal deze

gaat na een introductieperiode

testweek in week 35 of 36 organiseren

binnen het Opleidingsbedrijf Bouw

in de buurt van Mijdrecht/Vinkeveen.

aan de slag in de combinatie van
werken en leren. Dat betekent vier
dagen werken bij de aannemer en
een dag in de week naar school voor
de theorie. De ideale combinatie voor

Wil je in aanmerking

jongeren die graag in de praktijk

komen voor een

willen leren. Het Opleidingsbedrijf

loopbaan in de bouw

De sector staat te springen om nieuwe

Bouw zorgt voor werkkleding,

vakmensen, die willen groeien tot een

begeleiding op de werkplaats en zorgt

dan kun je contact

uitstekende timmerman, metselaar

voor aanvullende scholing. Daarnaast

opnemen met het

of uitvoerder. Het Opleidingsbedrijf

krijg je salaris op basis van vijf dagen

Opleidingsbedrijf

Bouw is opgericht door aannemers

conform het Bouw-CAO.

Bouw op

in het gebied van ’t Gooi en de
Vechtstreek. Het Opleidingsbedrijf

Voor het nieuwe schooljaar zijn er

Bouw zorgt voor instroom van

afspraken gemaakt met het ROC van

vakbekwame mensen in de sector

Amsterdam (locatie Amstelveen)

bouw. Dit doet het Opleidingsbedrijf

en het Opleidingsbedrijf Bouw over

Bouw middels het opleiden (zowel

nieuwe deelnemers. Op dit moment

praktijk als theorie) van jonge mensen

zijn wij op zoek naar enthousiaste

voor de beroepen van metselaar,

jongeren die een loopbaan in de bouw

timmerman en uitvoerder. Daarnaast

ambiëren.

verzorgt het Opleidingsbedrijf Bouw

Via een intake gesprek en aansluitend

specifieke cursussen op het gebied

een testweek wordt bekeken of

van veiligheid, praktijkvaardigheid en

je in aanmerking komt voor een

organiseert het omscholingstrajecten.

arbeidsovereenkomst. Een groot

Dit doet het Opleidingsbedrijf Bouw

voordeel van deze testweek is dat

samen met het ROC van Amsterdam

er, in overleg met het ROC van

en de regionale aannemers. De

Amsterdam, een opleidingstraject

afgelopen jaren heeft dit collectief

(van zowel praktijk als theorie) wordt

opleiden er voor gezorgd dat veel

ontwikkeld dat past bij de huidige

jongeren, die zijn gestart met de

kennis en vaardigheden van de

opleiding tot timmerman, metselaar

deelnemer.

telefoonnummer

035-6239939

)"/%*(&
HMLECL
RUGHDCJB?LLGCRCLIGCQ
TMMPBC@MSU
Voor bouwbedrijven in de regio
NW Utrecht (de
Venen)
De Ronde Venen
zijn wij op zoek naar:

{-CCPJGLERGKKCPK?LLCL
{-CCPJGLEKCRQCJ??PQ
Meld je nu aan voor:
Een contract bij het OplEidiNgsbEdRijf bOUW. je werkt vier dagen
per week bij een aannemer uit de
buurt (en krijgt voor vijf dagen
betaald!) en gaat één dag naar
school (ROC van Amsterdam).
Interessant? Neem dan contact op met:
OplEidiNgsbEdRijf bOUW (voor de regio
Mijdrecht en Vinkeveen): 035-6239939
Of EdUbOUW (voor de regio Uithoorn,
Amstelveen): 023-5638300
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Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

ZZZZzzoemen...

Zomeravondconcert KnA
Uithoorn - Dinsdagavond 24 juni
wordt er bij muziekvereniging KnA
weer het traditionele zomeravondconcert ter afsluiting van het seizoen gegeven. De avond begint om
19.30 uur met een optreden van het
opleidingsorkest onder leiding van
dirigent Richard Wortel.
Er zal een aantal vrolijke stukken
gespeeld worden waarvan Richard
er zelf een aantal gearrangeerd
heeft. Het orkest heeft de afgelopen
jaren een zeer behoorlijke vooruitgang geboekt, mede door het aantal
spelende leden dat is toegenomen.
Toch zijn er nog steeds veel ‘jongere’
aankomende muzikanten nodig om
het voortbestaan van de vereniging
te garanderen.
Zo zal een aantal van deze nu nog
aankomende muzikanten bijvoor-

beeld kunnen doorstromen naar het
harmonieorkest. Ruud Pletting zal
om 20.00 uur het dirigeerstokje van
Richard overnemen om samen met
het harmonieorkest de volgende bekende en minder bekende werken
ten gehore te brengen.
Arnhem, Lord of the ring (1 deel)
Marines March, American in Paris
en natuurlijk in de tijd van het Europees kampioenschap mag Koning
Voetbal niet ontbreken.
Bij mooi weer wordt dit concert buiten gegeven, anders wijkt men uit
naar de zaal.
Na afloop is er nog gelegenheid met
de muzikanten te praten of een gezellige borrel te drinken.
Toegang is gratis
Adres: KnA gebouw, Legmeerplein
49 in Uithoorn.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Mannenkoor Immanuël
is op zoek naar u

Dat heeft u vast wel eens gedaan: in een lekkere tuinstoel
op zo’n luie ligstand, ogen
dicht en half dutten. Echt iets
voor een warme zomerdag.
In een tuin met bloeiende
bloemen waar veel insecten op afkomen is dat helemaal het toppunt van geluk.
Die diverse ‘zoemertjes’ van
die verschillende bijen en
ander vliegend spul zijn een
lust voor mijn oor.
Hoog zoemen en laag zoemen, dik zoemen en dun
zoemen, driftig zoemen en
rustig zoemen, zachtjes zoemen en hard zoemen… het
is een heel orkest in mijn
tuin. En als zo’n dikke aardhommel tegen de onderkant
van de parasol zijn weg niet
kan vinden… nou, dan weet
je wel wat je hoort.
De toon van het zoemen verandert ook als een bij een

bloem gevonden heeft om
uit te smikkelen: het zoemen
vermindert dan of stopt helemaal. Zoemen en smikkelen gaan blijkbaar niet samen. Net zoals praten en
een mond vol met eten bij
ons ook niet samengaan.
En al die lijven die bij dat
zoemgedoe horen, dat is
ook een waar spektakel.
Strepen en stippen, geel en
zwart en alle kleuren bruin
en soms een wit kontje en
zwarte harige poten. Van
een paar millimeter tot wel
een dikke centimeter groot:
ze leven allemaal in mijn
tuin. Bij u ook? Zo niet: misschien toch eens nadenken
over uw plantenkeuze.
Vragen over
natuurvriendelijk tuinieren?
Elza Vis
IVN natuurgids

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Regio - “Zing eens mee met het
mannenkoor ‘Immanuël’; want oud
worden kan altijd later nog! Zegt
een man, zelf richting midlife crisis:
“Begint mijn pa pats boem over de
aanschaf van een digitale camera
met ‘tig’ megapixels, want de beste
man wil de reis, die hij gaat maken
met zijn mannenkoor ‘Immanuël’
richting Trier, toch wel een beetje
knap in beeld brengen!”
Het wordt steeds leuker met die ouderen; meer tijd dan vroeger, meer
geld in de pocket ook nog, maar fris
als een jonge haan en een open oog
voor de tegenwoordige mogelijkheden. Vandaar deze oproep aan die
ervaren wereldburgers van De Ronde Venen en tegenwoordig ook al
redelijk ver daarbuiten. Een roep
aan mensen, die het achter de geraniums zitten nog lang wensen uit
te stellen en met enthousiasme genieten van wat het leven NU te bieden heeft. Even iets over dat Mannenkoor ‘Immanuël’ uit De Ronde Venen. Reeds eerder berichtte ik
over de jubileumreis, die in juli richting Trier aan de Moesel zal gaan.
Inmiddels komt deze busreis steeds
dichterbij en neemt de spanning bij
velen al voelbaar toe. Het wordt dan
ook een happening die er zijn mag!
Ruim 80 man (en gedeeltelijk met
hun vrouwen) stappen op 4 juli in
en laten zich vervoeren naar de Trinitanierkerk in Vianden, waar een
daverend openingsconcert wordt
gegeven. Daarna is de Michaelkirche in Bernkastel (Duitsland) aan
de beurt om op haar grondvesten te
schudden en in Trier zelf zullen we
een onuitwisbare indruk achterla-

ten met een concert waar nog lang
over gesproken zal worden. Denkt
u, dat ik teveel zeg? Ha, het is nog
lang niet alles, want op 18 oktober
van dit jaar komt de uiteindelijke
klapper van het seizoen: ONS JUBILEUMCONCERT!! Omdat we 30
jaar bestaan geeft Immanuël nog
een concert in de RK Driehuiskerk
te Mijdrecht/Wilnis. Dit mag u dus
beslist niet missen! Zet deze datum, 18 oktober 2008 dus, alvast
in de agenda, want het wordt fantastisch! Deze avond wordt opgeluisterd met topartiesten op hobo,
fluit, orgel, harp, piano, een fantastische sopraan met een gouden stem,
trompet en bas. Het kan gewoon
niet op en daarom: “Kom en geniet
met een grote G!” Maar, en nu kom
ik terug op mijn aanhef: velen denken, dat een koor iets voor ouderen
is en dit wijd verbreide misverstand
wil ik graag even recht zetten: Zingen is iets waar je eigenlijk altijd te
laat aan begint. Het is goed voor je
gezondheid en onder de bezielende leiding van onze dolenthousiaste
dirigent is de repetitieavond alweer
om voor je het weet. Op de internetsite www.mannenkoor-immanuel.
nl vindt u aanvullend nog veel meer
informatie over het koor, de concerten en het jubileumevenement. En
mocht u het persoonlijk willen horen, nou dan neemt u toch gewoon
contact op met Wil van der Helm?
Hij is de contactpersoon voor deze
vereniging en is bereikbaar op 0297284854 en via wilvanderhelm@hotmail.com ”
Een enthousiast koorlid

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Dat is nog eens
saamhorigheid

Uithoorn - Je zult maar op de Harlekijneend wonen, als je dan gaat
trouwen, trekt de HELE straat letterlijk en figuurlijk alles uit de kast!
Dit ondervonden bruidspaar Carla en Jan-Pieter Meijer afgelopen vrijdag. “Heerlijk om te wonen in zo’n saamhorige en unieke straat”, zo
schreef ons M. van Geffen van de Harlekijneend 26 in Uithoorn en hij
stuurde deze twee foto’s mee.

‘Kinderkoor Xing
op wereldreis’
Uithoorn - Op zaterdag 7 juni heeft
het Uithoornse kinderkoor Xing onder leiding van Ireen van Bijnen een
geslaagd optreden gegeven in zaal
The Mix te Uithoorn. De zaal was
goedgevuld met papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Het optreden bestond uit
liedjes van over de hele wereld.
Michelle mocht het concert openen, zij zong helemaal alleen ‘ik ben
een muzikantje’, maar dan in het Boliviaans! Er volgden nog vele leuke
liedjes, waarvan de meeste in een
vreemde taal. Zo waren er liedjes in
het Surinaams, in het Braziliaans, in
het Ghanees en Keniaans, in het Indonesisch en in het Turks. Slechts
een paar liedjes werden in het Nederlands gezongen, waarbij er één
liedje was dat eindigde in een vierstemmige canon: dat klonk toch wel
heel knap en dat is het ook!

Een aantal liedjes werd door het hele kinderkoor gezongen, maar bij
veel liedjes mochten één of meerdere kinderen stukjes solo zingen. Dat
ging hen heel goed af! Ook waren er
liedjes waar nog bij gedanst werd.
Extra bijzonder was dit concert door
de muzikale bijdrage van twee leden van de djembé-band Masongo. Ellen en Marjo begeleidden kinderkoor Xing bij drie liedjes. Het publiek mocht zelfs nog even meezingen met de djembémuziek.
Het was een spetterend optreden, en na een bedankje aan iedereen die zijn steentje had bijgedragen aan het welslagen van dit concert, met name ook de vrijwilligers
van zaal The Mix, konden alle kinderen weer tevreden en voldaan naar
huis. Na de zomervakantie gaan de
kinderen weer nieuwe liedjes instuderen.

Aangehouden voor vernieling
Vinkeveen – Op vrijdagavond 6 juni
werden drie jongens aangehouden
voor het plegen van vernielingen.
Rond 23.45 uur kreeg de politie de
melding dat jongelui op de Pijlstaartlaan een leegstaand schoolgebouw
aan het vernielen waren. Agenten
gingen ter plaatse en hoorden klappen uit het schoolgebouw komen.
De agenten liepen een brandtrap
van het gebouw op en zagen dat de
nooddeur boven aan de trap werd
geopend. Bij het zien van de agen-

Man
aangehouden

Vinkeveen – Een 26-jarige man
uit Beusichem is aangehouden
op verdenking van het bezit van
(hard)drugs. Agenten zagen zaterdag 7 juni omstreeks 01.20 uur de
man uit zijn auto stappen op de

ten werd de deur dichtgetrokken en
renden drie jongens het gebouw in.
De agenten maanden hen te blijven
staan, hetgeen het drietal deed.
De drie, jongens van 15,16 en 19
jaar en afkomstig uit Vinkeveen,
werden aangehouden en naar het
politiebureau overgebracht. De drie
bleken tl-verlichting in het gebouw
te hebben vernield. Tegen de jongens is proces-verbaal voor vernieling opgemaakt.
Baambrugse Zuwe en aanstalten
maken om te gaan ‘wildplassen’. De
man bedacht zich echter en stapte
weer in. Bij de controle die volgde,
werden bij de man twee wikkels met
vermoedelijk cocaïne aangetroffen.
In de auto werd een derde wikkel
gevonden. Het poeder uit de wikkels wordt nader onderzocht door
de Forensische Opsporing.

Léah Kline tijdens Chazz 2006

Chazz 2008
De Amerikaanse Léah Kline is een ervaren artieste. Op elk gebied van
entertainment heeft ze haar sporen verdiend: zang, dans, theater en
cabaret. Mede door haar dans- en acteertalent presenteert ze zichzelf en
haar songs als een ware entertainer. Léah woont sinds 2002 in Amsterdam
maar ze treedt wereldwijd op. Daarnaast werkt ze als gastdocent aan de
Amsterdamse theaterschool.
In juli staat ze met haar band JuzzFlirtin op het North Sea Jazz Festival.
Ook in Amsterdam woont de Amerikaan Ingram Washington.
Geboren en getogen in Detroit, Michigan, U.S.A. kreeg Ingram Washington
op 10-jarige leeftijd de zangkunst onder de knie door simpelweg te luisteren
naar de muziek van de toenmalige jazz. Hij is dan ook een zanger in de
traditie van Frank Sinatra, Nat King Cole, Arthur Prysock, Billy Eckstine en
Joe Williams. Ingram Washington heeft een schitterende bariton die het hele
Amerikaanse jazz-songbook aan kan.
Zijn warme stem en performance staan garant voor een fantastisch
optreden.
Voor het derde jaar op rij komen Leah en Ingram zich weer helemaal
belangeloos inzetten voor de Charity doelen.
“It’s for a very good cause and it’s a pleasure to be your guest in a beautiful
garden with a lot of friends and good musicians.”

Chazz 2008

28 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50 De Hoef

Voorverkoopadressen:
Mijdrecht:		
Wilnis:		
Vinkeveen:		
Uithoorn:		

boekhandel Mondria
drogisterij Nagtegaal
drogisterij De Bree
boekhandel Ten Hoope

online: reserveren en info: www.chazz.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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DenkTank komt met adviezen
voor het jongerenbeleid

Uithoorn - Om tot een goed jeugdbeleid te komen in Uithoorn en De
Kwakel heeft de gemeente aan
Stichting Alexander gevraagd om
haar hierbij behulpzaam te zijn, zodat zowel jongeren als ouderen bij
het jeugdbeleid betrokken kunnen
worden. Stichting Alexander is een
landelijke organisatie die zich bezighoudt met jongerenparticipatie op
velerlei gebied. Stichting Alexander
is toen met het idee van een DenkTank gekomen waarin 11 jongeren
en 2 ouders hebben deelgenomen
aan vier gesprekken. Het uiteindelijke resultaat is nu aan wethouder
Monique Oudshoorn overhandigd
die verklaarde dat nu duidelijk is
waar de knelpunten liggen zodat de
gemeente daar samen met de jongeren aan kan werken. Het gaat om
ongeveer 7000 jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Gestart is met
straatgesprekken met inwoners en
instanties door Stichting Alexander en zijn leden verworven voor de
DenkTank. Drie hoofdthema’s kwamen naar voren. Gezin gezondheid
en zorg, School, opleiding, werk en
inkomen, Vrije tijd, veiligheid en omgeving. Er zijn ook interviews gehouden met ouders van lichtverstandelijk gehandicapten. In totaal

is gesproken met 92 jongeren en 26
volwassenen. De drie jongeren die
aanwezig waren om het rapport aan
de wethouder te overhandigen lichtten de verschillende hoofdthema’s
toe. Maybritt sprak over een huisaan-huiskatern waar alle informatie voor jongeren instaat. Dat over
het algemeen hulpverlening snel op
gang komt maar zij zelf wel eens ervaring had toen zij zich gesneden
had en dit ’s avonds gebeurd was
en toen niet bij een huisarts in Uithoorn terecht kon. Qua gezondheid,
gezin en zorg kwam naar voren dat
de jongeren ook wel eens een appel uit een automaat op school zouden wilden halen, minder snoep en
snacks in de kantine. De jeugd in
Uithoorn rookt veel, drinkt veel en
gebruikt vrij veel drugs.
Ongerust
Vooral op straat. Ouders, maar ook
jongeren, maken zich daar ongerust
over. Winkeliers verkopen alcohol
zonder naar leeftijd te vragen. Wiet
en cocaïne zijn gemakkelijk te krijgen vooral bij het busstation, rond
de skatebaan en bij de bussluis in
Meerwijk daar zou meer toezicht
moeten komen. Op andere plekken
zouden buurtvaders moeten komen.

Een goed idee is voorlichting op
school door (ex)verslaafden. Ouders
hebben wel problemen met het feit
dat kinderen al jong via tv een verkeerd beeld krijgen van seks. Jongeren weten beter waar ze terecht
kunnen met hun problemen dan
de ouders. Er zijn te weinig speciale scholen en het is moeilijk om
een gehandicapt of moeilijk lerend
kind op een gewone school te krijgen. Puck meldt dat als een kind op
de Dolfijn is geweest er daarna een
gat ontstaat want waar moet het
kind dan naar toe. Er zou een nieuwe school voor speciaal voortgezet
onderwijs moeten komen. Ook zou
de overgang van Vmbo naar Havo
makkelijker moeten verlopen en zou
er in het laatste jaar bijscholingscursus moeten zijn. Verder blijkt dat
een aantal allochtonen nog steeds
last heeft van discriminatie. Ook bij
supermarkten zou dit onder de aandacht gebracht moeten worden.
Veel scholieren spijbelen regelmatig. Een ander belangrijk punt vinden jongeren het tekort aan stageplekken in Uithoorn. Misschien
zou de gemeente dat moeten subsidiëren. Dan de vrije tijd: voor kinderen boven de tien jaar zijn er onvoldoende spannende speelveldjes. Het Libellebos is moeilijk te bereikbaar voor kleine kinderen. Bij de
skatebaan hebben kinderen last van
drugdealers en hangjongeren. Justin vindt dat er een beter gebruik
zou moeten komen van The Mix met
een groter aanbod van activiteiten
zoals een muziek- of filmavond en
een lounge of huiskamerruimte voor
de wat oudere jongeren. Qua sport
zou een buitenzwembad goed zijn.

jaar geleerd hebben. Daarom is er
besloten om aan het einde van dit
seizoen een aantal kleine voorstellingen te geven.
Per een of twee lesgroepen geeft
VDO Streetdance een voorstelling
van ongeveer een half uur. Er zijn in
totaal vier voorstellingen. De ruim-

De Kwakel - Alle peuters van speelzaal Quakel hebben vorige week een rondleiding gekregen bij de Uithoornse brandweer. Brandweermannen Hans en Jan lieten zien hoe het allemaal in zijn werk gaat daar. Ook mochten de
peuters in de brandweerauto’s klimmen en de echte brandweerhelmen opzetten. Ze mochten zelfs met een echte
brandweerspuit spuiten! Kortom, het was een spannende ochtend.

Tevreden
Wat de veiligheid betreft zijn de jongeren over het algemeen tevreden
maar de toegang tot de sportvelden
zou beter verlicht moeten worden.
Zo is dat het geval bij The Mix en
The One. Een pendelbusje is een optie. Tussen de flats en in de parken
is het minder veilig. Vooral de wijken Europarei, Legmeer, Meerwijk
en De Kwakel hebben een slechte naam. Zowel ouderen als jongeren willen dat herrieschoppers en
drugdealers strenger worden aangepakt. “De politie rijdt rond, maar
doet niks.” Ook kwam het idee naar
voren van een jongerenraad zoals
dat in Aalsmeer en Mijdrecht bestaat. Om verschillende groepen
jongeren te bereiken is het ook nodig om samen te werken met scholen en sportverenigingen. Heel wat
adviezen van de DenkTank en nu is
het woord dus aan de gemeente om
dit te verwerken in de op handen zijnde jeugdnota.

VDO Streetdance uitvoering
in KnA gebouw
Uithoorn - Als afsluiting van het
seizoen wordt door de kinderen op
zaterdag 21 juni een kleine voorstelling aan hun familie en/of vrienden
gegeven. Eens in de twee jaar geeft
VDO Streetdance een grote uitvoering. Voor de kinderen is het altijd
leuk om te laten zien wat zij in een

Peuters bezoeken
Uithoornse brandweer

te in het KnººA gebouw is beperkt
en daarom mag ieder kind maximaal
twee bezoekers meenemen.
De kinderen hebben nu ook weer
hard getraind. VDO hoopt dat de
kinderen en bezoekers op deze manier ook veel plezier beleven aan de
voorstellingen.

De politie let op uw huis
in de vakantie
Uithoorn - De vakantietijd nadert.
Reden om even aandacht te schenken aan hoe u uw huis zo veilig mogelijk kunt achterlaten. De politie
van Wijkteam Uithoorn is in het kader van Veilig Wonen gestart met
de mogelijkheid dat u kunt opgeven wanneer u met vakantie gaat.
Dat kan via e-mail. U kunt daarbij
aangeven dat uw woning een paar
dagen of langer niet bewoond is
vanwege bijvoorbeeld vakantie. De
meeste mensen gaan in de reguliere vakanties op pad, maar het kan
wellicht ook zo zijn dat uw huis om
een andere reden een aantal dagen

niet bewoond is. Inbrekers hebben
echter nooit vakantie en maken juist
van die periodes gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken.
Overigens loopt deze activiteit het
gehele jaar door en is dus niet alleen bedoeld voor de zomervakantie! De werkwijze is als volgt: stuur
een e-mail naar uithoornveiligwonen@amsterdam.politie.nl , waarin
u ons uw adresgegevens, de afwezigheidsperiode en een waarschuwingsadres/sleutelhouder opgeeft.
Gedurende uw afwezigheid zal de
politie dan zoveel mogelijk uw woning in de surveillance opnemen en

eventueel controleren. Indien hiervoor aanleiding bestaat, bijvoorbeeld wanneer een raam of deur
openstaat, zal het door u opgegeven waarschuwingsadres worden
ingelicht, zodat maatregelen genomen kunnen worden.
Let wel, een veilige woning begint natuurlijk bij uw eigen discipline en goedgekeurd hang- en sluitwerk. De inbraakpreventieadviezen
conform het ‘Politiekeurmerk Veilig
Wonen’ worden overigens niet meer
door de politie gegeven, maar door
particuliere bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn.
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(foto’s Peter Bakker)

Straattheater Festival Mijdrecht
weer groot succes

De Ronde Venen - Zodra de (langetermijn-)weersverwachting voor zaterdag 14 juni beschikbaar is raadplegen de
organisatoren iedere dag de website van het KNMI en MeteoConsult. Met kromme tenen lezen ze dag na dag de verwachting dat het aanhoudend sterk wisselvallig en koel zal zijn. Het
is ook eigenlijk vragen om problemen een festival te organiseren
dat zich helemaal buiten afspeelt. Artiesten informeren dagen te
voren naar een regenscenario (dat niet bestaat). Maar na een bewolkt
begin breekt de zon zaterdagochtend door en wordt het een zonovergoten festivaldag met een ideale festivaltemperatuur van zo’n 20 graden
in het dorpscentrum.

knikkende knieën

In het gemeentehuis bereiden een paar honderd leden van Jazz en Showballet Nicole zich
voor op hun optreden. De living statues, gespeeld door vijf jonge leerlingen van het Veenlandencollege uit Mijdrecht en Vinkeveen staan te pronken in de hal. De zenuwen gieren
door hun lichaam. Met knikkende knieën staan de vijf pronkstukken naast de burgemeester
bij de opening, en trekken later de aandacht van duizenden mensen in het dorp. Vroeg in de
middag stroomt het dorpscentrum vol met mensen die aan den lijve komen ondervinden hoe
gezellig en sfeervol het straattheaterfestival De Ronde Venen wel is, en om de vele optredens
van de artiestengroepen mee te beleven, of al dan niet gepland daaraan mee te doen.

van djembéspelers tot diverse koren en zangduetten. Ik hoor de heldere klanken van het
Kindermusicalkoor “De Regenboog”. Een zeer
alternatieve fanfare van zes boeven trekt geketend door de straat. Mensen genieten met
volle teugen van de show Mannekino waar
een stel acrobaten stunten als etalagepop.
Het Raadhuisplein is beide keren afgeladen
met een paar duizend mensen wanneer de
spectaculaire luchtacrobatieshow IsséO!
wordt gespeeld. Sira Minetti weet de nodige opwinding te veroorzaken bij het publiek en vooral bij de mannen die gevraagd
worden mee te spelen in de show “Queen
of the Street”. Het prachtige kleurrijke ballet op stelten door Ester van Leeuwen is van
een heel ander genre. Mensen blijven daar geboeid naar kijken, evenals naar Jonas & Friends
die de prachtige shows “Clowning Around” neer
zet, of de show van Jonny en Sybil uit de jaren
twintig. De Potloodventers proberen bij menige
vrouw het schaamrood op de kaken te krijgen.
Het zesbenige paard van Theatergroep A3 is moeilijk
in toom te houden, vooral op het Raadhuisplein. Dan
loopt hij pardoes Modehuis Vögele in.. En de Duitse Cats
spelen mee met groot en klein.

Op rolletjes

Alles loopt op rolletjes. Of toch niet helemaal? Berry Knapen rolt tijdens zijn warming-up
met een balancerende bezem bijna over een juist passerende rolstoel en staat even later met
knikkende knieën zijn Comedy Show vol absurde kolder te spelen. Een mechanische zwerver
rolt computergestuurd maar levensecht door de straat en laat menigeen in de veronderstelling dat er een echt mens in zit. Een 6-koppige veteranenfanfare baant zich een weg achter
rollator en in rolstoel: een ongelofelijke band en tegelijkertijd gezellige bende, die na afloop
van het theaterfestival het terras van Rendez-Vous op stelten zet met een laatste toegift van
grote klasse! De organisatie kijkt terug op een van de meest geslaagde en sfeervolste festivals van de afgelopen jaren.
Gestimuleerd door de zon ontstaat weer een bruisende en gezellige sfeer. Overal klinkt mu- Het publiek en de artiesten hadden grote waardering voor de enorme verscheidenheid in de
ziek van een grote groep jeugdige blokfluitspelers tot de professionele straatmuzikanten, optredens en de strakke organisatie.
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Mastwijk taekwondo 2
zwarte bandhouders rijker
Regio- Tijdens de Regionale danexamens Midden Nederland te
Gouda zijn twee leden van Mastwijk Taekwondo aangetreden om
deel te nemen. Dit waren de negenjarige Jan Wielinga en de elfjarige
Wendy Langenberg uit Odijk en beiden moesten proberen om samen
met hun partner een goed examen
te verzorgen. Lange tijd hebben zij
zich voorbereid met de hulp van hun
partners, Cindy de Jong uit Wilnis en
Vincent Hartong uit Mijdrecht bieden 1ste Poom (jeugd zwarte band
tot 15 jaar) en onder toeziend oog
van trainer Cor Mastwijk.
Nu was het dan eindelijk zover en
moest de trainingsarbeid zijn vruchten gaan afwerpen. Het examen bestaat uit:
Theorie examen dat bestaat uit 15
meerkeuze vragen over Taekwondotechnieken Praktijkexamen dat bestaat uit: Poomsae, dit zijn verplichte
loopvormen die bestaan uit diverse
Taekwondo technieken Ilbo Taeryon

ofwel stapssparringen, dit wordt uitgevoerd met een partner die vanuit
een verplichte stand aanvalt terwijl
de ander moet weren en een tegenaanval plaatsen met hand en beentechnieken Hosinsul ofwel zelfverdediging, hier wordt de Taekwon-

Examens Judoschool Blaauw
doka aangevallen met verschillende technieken zoals, klemmen, verwurgingen, vastgrijpen en slagbewegingen. Het is de bedoeling dat
men zich verdedigt en een minimun
aan geweld gebruikt. Taeryon ofwel
vrij sparren waar men in anderhal-

ve minuut moet laten zien inzicht en
technisch vermogen heeft om een
gevecht aan te kunnen.
Dit wordt uitgevoerd als tijdens de
Olympische regels en met volledige bescherming aan omdat het fullcontact is.

Technieken
Breektechnieken waar men drie
planken moet breken in één doorgang waarvan de eerste techniek
een verplichte techniek is die door
de dangradencommissie wordt ter
plaatse wordt bepaald. Het is een
pittig programma en men moet zich
hiervoor goed voorbereiden en dat
was zeker het geval. Jan mocht als
eerste aantreden en al snel bleek
dat beiden echt een zeer goed examen lieten zien. Wendy mocht al
snel op hetzelfde veld na Jan en ook
wendy was sterk en het zag er zeer
goed uit. Er waren in totaal 37 deelnemers en aan het einde leek dat er
16 deelnemers waren gezakt!
Jan en Wendy waren echter met
lof geslaagd en Jan was de jongste
deelnemer die dag met zijn negen
lentes. Cor Mastwijk werd nog door
de commissieleden aangesproken
op het zeer goede examen van de
twee pupillen en hij is dan ook trots
op beiden. Natuurlijk ook de ouders
en assistenten waren blij en na een
lange dag kon iedereen weer huiswaarts en Jan en Wendy met een
eerste Poom (zwarte jeugdband).
Natuurlijk was ‘huisfotograaf’ Anton Hartong weer mee gegaan om
diversen foto’s te maken en dat leverde weer mooie plaatjes op.

Uithoorn – Afgelopen zaterdag is
in de dojo van Judoschool Blaauw
het laatste judo-examen van dit seizoen afgenomen. Hiermee kwam
er een eind aan een reeks van acht
examens waarin 157 judoleden examen hebben gedaan waarbij de
jongste deelnemer 4 jaar was en de
oudste 47 jaar.
Er werd begonnen met het uitvoeren van diverse valtechnieken zoals
judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse val over een bokje. Hierna lieten
de judoka’s uitgebreid zien wat zij
het afgelopen seizoen geleerd hadden aan beenworpen, schouder,
armworpen, sutemi’s en overnames.
Ook op de grond moest het nodige
gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit houdgrepen.
Na ongeveer twee uur kon de voorzitter van de examencommissie, bestaande uit Andre Blaauw, David

Uithoorn/De Kwakel - Dit jaar zal
van 23 augustus tot en met 31 augustus het dertiende “Ohlenbusch
Open - Qui Vive 35+ grastoernooi”
bij de Uithoornse Tennis Club Qui
Vive plaats vinden.
Het toernooi is uniek in de regio omdat het naast een finale voor de winnaars ook een finale voor de verlie-

zers kent, zodat iedereen ook minstens twee partijen kan spelen.
Uiteraard wordt rond het toernooi
weer een en ander aan activiteiten
georganiseerd, zodat zowel de spelers als de toeschouwers zich niet
hoeven te vervelen of met een lege
maag naar huis hoeven te gaan.
De inschrijving kan via de website www.quivivetennis.nl. Deze sluit

Zomerdrives BVM
De Ronde Venen - Het liep de afgelopen maandag onverwacht een
beetje storm voor de derde ronde
van de BVM zomerdrives. Waren er
vorige week 40 deelnemers, deze
week kwamen maar liefs 82 mensen
opdraven. De jongens van Van Basten maken toch het verschil.
In de A-lijn trokken Gerard van Beek
en Jan de Jong aan het langste eind
met 59,03%. In de B-lijn maakten Ineke en John van Diemen een klapper met 63,43%.
Volgende week wordt de vierde ronde gespeeld. Om mee te doen hoeft
u geen lid van de BVM te zijn. Iedereen is welkom.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts 5
euro per paar. Omdat veel bridgers

deze drives aangrijpen om eens met
iemand anders te spelen, is er naast
de dagprijzen op de laatste speelavond (14 juli) een extra prijs voor
degene die alle avonden heeft meegespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft behaald.
Hoewel u zich op de speelavond
aan kunt melden, wordt aanmelding
vooraf op prijs gesteld (286469 of
abkroes@orange.nl). Er wordt gespeeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Het bridgen start om 19.45 uur,
maar om de speellijnen tijdig in te
kunnen delen wordt u verzocht om
op 19.30 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u zich aanmelden
aan de zaal.

op 27 juli, maar uiteraard kan de
inschrijving reeds eerder vol raken. Belangrijkste voorwaarden om
mee te doen zijn dat de deelnemers
35+ jaar oud moet zijn en lid van de
KNLTB. Er kan ingeschreven worden in speelsterkte 5 t/m 8.
Tijdens het toernooi zal uiteraard op
de website het verloop nauwlettend
kunnen worden gevolgd.

Deze
krant
op
internet
www.meerbode.nl

De volgende leden van Judoschool
Blaauw konden tevreden huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Carlo Jansen, Dahley Springintveld,
Dion Bijl, Gabri Jansen
Gele band, 5e Kyu
Jorrit van den Oetelaar, Nikita van
Dregt, Skip Weisscher, Veere Vroon
Oranje slip, 5e Kyu
Alexander van Alphen, Jaimy van
der Wals, Kevin Kneppers, Stan van
der Woestijne, Suzanne de Bruine
Oranje band, 4e Kyu

Colin Coert, Hosam Darwish, Pieter
de Bruine, Melvin Engelander, Mike
van Velden, Vincent Pijpers
Groene slip, 4e Kyu
Malee Luijken, Nina Luijken
Groene band, 3e Kyu
Lars Bekkers, Neftali Cohen, Wisse
Rutgers
Blauwe band, 2e Kyu
Kaj Udinga, Stefan Jansen, Vincent
Breider
Bruine slip, 2e Kyu
Frank Cornelissen,
Bruine band, 1e Kyu
Jort Udinga
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

Veel spannende wedstrijden
bij Clubkampioenschappen
TC Uithoorn
Uithoorn –Ook dit jaar waren er
weer veel deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de mix kampioenschappen. Het was mogelijk
om in 4 verschillende sterktes in te
schrijven:
A ( speelsterkte 3-6),B ( speelsterkte
7 ), C ( speelsterkte 8-9 ) en A 45+ (
speelsterkte 4 – 7 )
De wedstrijden werden gespeeld in
poules, zodat ieder mixpaar minimaal twee wedstrijden in hun poule speelde.De nummer 1 en 2 van
een poule gingen door . Tussen al
het tennissen door werden ook de
wedstrijden van het EK voetbal gevolgd en tijdens de wedstrijden van
het Nederlands Elftal werd er natuurlijk niet gespeeld. Het park was

Inschrijving Ohlenbusch
Open van start

Siebeler, Nol van Rijnsoever, Ruud
Koolmoes en Edwin Blaauw, een ieder persoonlijk toespreken en de
uitslagen bekend maken. Met deze
examens kwam er een eind aan dit
judoseizoen. De eerste lessen van
het seizoen 2008/2009 beginnen
weer in de week van 11 augustus.

mooi oranje versierd en ook de bbc
tijdens de wedstrijd NederlandFrankrijk ontbrak niet .
Er werden al veel verschillende wedstrijden gespeeld in het voorweekend.In de A poule maakte Marielle
Sloothaak en Marc Schaap het hun
tegenstanders vele malen moeilijk
en verloren steeds nipt in 3 sets. In
de finale wonnen uiteindelijk niet de
favorieten Martin Berkers en Astrid
Verhoef.
Na 2 matchpoints te hebben
overleefd,gingen Anouk Maas en
Bas v/d Valk er met de winst in de
derde set er vandoor. ( 6-2, 1-6, 75 )In de B poule wonnen Emmanuel Werner en Jacqueline van Klaren met 6-3 6-1 van Edith en Donald

Tour De Kwakel in de
startblokken
De Kwakel - Naast de voetbalharten beginnen ook die van de wielerliefhebbers harder te kloppen. Op
zaterdag 5 juli begint de 95e ronde
van Frankrijk, een dag eerder zullen de eerste Gouden Lappen ingeleverd moeten worden in het Tourhome aan de Boterdijk. Voor de 53e
maal zal daar het startschot vallen voor de tourvoorspellers uit De
Kwakel.
De organisatie van dit gebeuren is
deze week al gestart met de voorbereidingen, zo zijn de deelnemers van
de afgelopen Tour al benaderd of zij
deze Tour weer meerijden. Het ziet
er inmiddels naar uit dat er nog enige plaatsen over zijn om het peloton
van honderd deelnemers te completeren. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij Frank Vlasman,
0297-569378.
Het ouderwetse Tourhome op erve Vlasman zal weer dienst doen als
uitvalbasis voor de deelnemers. Zij
die elke dag een voorspelling van de
eerste tien van de dagetappe moeten inleveren. De beloning voor de
beste voorspeller zal de gele trui zijn
waaraan sponsor Marga Kouw druk
aan het breien is. Dit kleinood zal dit

jaar verdedigd worden door Adrie,
Aranzabal, Voorn die verleden jaar
de meeste punten wist te verzamelen. Ook zal er weer prijs zijn voor de
beste voorspelster, voor de grootste
mazzelaar, de snelste ploeg en tijdrijder.

Rosenkrantz . In de C poule stonden
net als vorig jaar Marc Maas en Rosalie Ruhe. Ditmaal wisten ze niet te
winnen. Eveline Koekoek en Wil Visser wonnen met 6-1 6-3.
In de A45 + poule was een duidelijke favoriet. Het echtpaar Nelleke en
Arnoud van Markesteijn wisten ook
dit jaar weer de poule te winnen.
Doordat de nummers 1 en 2 van de
poule doorgingen, speelde ze in de
finale nogmaals tegen Rob Klaassen
en Macheld Hoppenbrouwers. Ditmaal werd het 6-2 6-1. Elke finalist
werd na afloop van de wedstrijd een
bosje bloemen aangeboden.
De clubkampioenschappen voor de
enkels en dubbels zullen in augustus gespeeld worden

Natuurlijk ook een troostprijs voor
de rode lantaarndrager en genoeg
troost in het Tourhome waar de gezelligheid op de eerste plaats zal
staan.
De tourdirectie heeft de loting voor
deze Tour gepland op woensdagavond 2juli om 20.30 uur in het
Kwakelse wielermonument. Is men
er nog niet zeker of men wel in deze pot zit of er graag in zou willen
zitten, neem dan voor alle zekerheid
contact op met Frank Vlasman.
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Onderzoek St. Jan de Doper kerk aan de Schans te Uithoorn door gemeente

2
Deel

“Achterstallig onderhoud en daardoor ontstane
schade leidt niet tot risico’s gebruikers”

GEVELS
Algemeen
De technische staat van de gevels is overwegend redelijk. Wel is op diverse plaatsen schade ontstaan als gevolg van inwatering. Het metsel- en voegwerk is over het algemeen redelijk, maar
plaatselijk matig tot slecht. Op diverse plaatsen is het voegwerk eruit. Met name de torens vertonen boven de eerste afzaat veel schade. In het verleden is op diverse plaatsen, met name bij de torens, voegwerkherstel uitgevoerd. De nieuwe voeg is echter te star voor het bestaande metselwerk
waardoor de hechting te wensen over laat. Verder is op diverse plaatsen schade door zoutuitbloei
(sulfaten) te zien. De staat van het natuursteen is overwegend redelijk. Op enkele plaatsen komt het
natuursteen als gevolg van roestend ijzer los. Plaatselijk bevindt zich scheurvorming als gevolg van
roestende ankers, doken of brugstaven. De aansluiting van muurwerk op dakvlakken en de loodafdekkingen zijn overwegend matig tot slecht. Het voegwerk bij de loodslabben ligt op veel plaatsen open. De glas-in-lood ramen zijn met uitzondering van de torens overwegend in een redelijke
conditie. De loodveters zijn echter van matige kwaliteit en enkele brugstaven vertonen roestvorming. De traseringen zijn over het geheel genomen redelijk met alleen plaatselijk schade door inwatering. De schade is grotendeels goed te herstellen; het verdient hierbij de aanbeveling de restauratie van de gevels op korte termijn in uitvoering te nemen omdat de aard en omvang van de
schade toeneemt.

De natuurstenen afzaten en andere natuurstenen onderdelen verkeren over het algemeen in een redelijke
tot goede staat. Afgezien van plaatselijk lichte schade aan de zandstenen traceringen verkeren de raampartijen grotendeels in een redelijke staat. De hardstenen onderdorpels vertonen plaatselijk steek. Het glas-in-lood
is in een redelijke conditie. Op een enkele plaats is een beschadiging te zien. De loodveters en verbindingen
zijn matig. De ramen zijn voorzien van een plexiglazen voorzetraam. Op de overgang van de kerkzaal naar het
koor zit een forse scheur. De muurdelen van het koor zijn overwegend goed. Plaatselijk bevindt zich bij de hoge vensters beginnende betonrot.

DAKEN
Noordwest gevel (voorgevel)
Op diverse plaatsen vertoont de voorgevel haarscheuren en lichte schade aan het voegwerk. Plaatselijk ligt
het voegwerk eruit. Op diverse plaatsen zijn scheuren te zien als gevolg van roestend ijzerwerk. Bij de gehengen van de deuren, ankers en brugstaven is op diverse plaatsen scheurvorming te zien. Het meest prominent
zijn de zettingscheuren in de torens (zie torens). Het natuursteen is overwegend redelijk. De hardstenen plint
is plaatselijk losgekomen van het muurwerk en/of gescheurd. Met name in de hogere delen van de gevel is
als gevolg van inwatering zoutbloei of anderszins schade te zien.

Algemeen
De in een maasdekking genagelde of met koperen leihaken aangebrachte leien zijn matig tot slecht.
Plaatselijk liggen er leien af of los. De kwaliteit van de koperen leihaken is voor zover waarneembaar
matig. Op de overgang van de kerkzaal naar het koor wijken de leien als gevolg van de zettingsverschillen. De zinken goten zijn over het geheel genomen slecht en vertonen schade als gevolg van
elektrolytische corrosie. De gootlijsten zijn bekleed met leien die genageld zijn bevestigd. Op diverse
plekken zijn deze leien eraf gekomen. De bevestiging is overwegend slecht.
Het voetlood en de loodafdekkingen zijn overwegend matig en vertonen scheurtjes. Met name de
aansluitingen van een dakvlak op een gevel zijn plaatselijk zeer slecht en komt het muurlood los. Het
lood van de nok is matig en vertoont scheurtjes. De zinken hemelwaterafvoeren verkeren grotendeels in een slechte conditie.
Gezien de staat van de leien daken is het niet ondenkbaar dat er bij een storm leien afkomen. Met
name bij de leien die tegen de gootlijst zijn bevestigd is er een risico dat er leien naar beneden komen. Verder ontstaat er erg veel schade aan het gebouw door allerlei lekkage als gevolg van verdwenen leien, slechte goten en slechte aansluitingen op het muurwerk. Het verdient de aanbeveling om
het herstel van de gebreken op korte termijn in uitvoering te brengen om verdergaande schade te
voorkomen.

Zuidwest gevel

Dakvlak zuidwestelijke zijbeuk

De technische conditie van de zuidwestgevel is merendeels redelijk tot goed. Alleen bij de eerste steunbeer
aan de voorzijde is veel schade te zien als gevolg van zouten of vorstschade. Bij de aansluiting op de toren
wordt het metselwerk stukgedrukt door plantengroei.
De tweede steunbeer van de beuk vanaf de voorzijde vertoont zoutschade bij de plint. De steunberen van
het middenschip vertonen bij de aansluiting op het dak van de zijbeuk op diverse plaatsen scheuren. De
loodaansluitingen zijn hier overwegend matig tot slecht en het voegwerk ligt eruit. Verder is de staat van het
metselwerk en voegwerk redelijk tot goed. De natuurstenen afzaten en andere natuurstenen onderdelen
verkeren overwegend in een redelijke tot goede staat.
Afgezien van de plaatselijk lichte schade aan de zandstenen traceringen zijn de raampartijen grotendeels in
een goede staat. De hardstenen onderdorpels vertonen plaatselijke steek. Het glas-in-lood verkeert in een redelijke conditie. Op een enkele plaats is een beschadiging te zien. De loodveters en verbindingen zijn redelijk
tot matig. De vensters hebben geen voorzieningen om het glas-in-lood te beschermen.
Op de overgang van de kerkzaal naar het koor zit een forse scheur. De muurdelen van het koor zijn overwegend goed. Plaatselijk bevindt zich bij de hoge vensters mogelijk beginnende betonrot.

De kwaliteit van het leien dak is over het geheel genomen redelijk tot matig met plaatselijk slechte stukken. Het voetlood en het
muurlood zijn matig en vertonen scheurtjes, de aansluitingen op
muren, met name aan de voorzijde, zijn slecht. De goten zijn matig tot slecht. Op twee plaatsen zijn de leien van de gootlijst los
gekomen.

Zuidoost gevel (koor)
Plaatselijk is het voegwerk licht verweerd, maar over het algemeen is de conditie van de achtergevel goed.
Afgezien van enkele bescheiden krimpscheuren vertoont de achtergevel geen visueel zichtbare gebreken.
Een enkel glas-in-lood ruitje is stuk.

Noordoost gevel
De technische conditie van de noordoostgevel is overwegend redelijk, plaatselijk matig. Bij de eerste en
tweede steunbeer vanaf de voorzijde is schade te zien als gevolg van inwatering. Het voegwerk is hier matig
tot slecht en plaatselijk zijn metselstenen beschadigd als gevolg van zouten of vorstschade. Bij de aansluiting
op de toren wordt het metselwerk stukgedrukt door plantengroei. De steunberen van het middenschip vertonen bij de aansluiting op het dak van de zijbeuk op diverse plaatsen scheuren. De loodaansluitingen zijn
hier overwegend matig tot slecht en het voegwerk ligt eruit. Bij de plint en bij de aansluiting van het platte
dak van het parochiecentrum op de zijgevel is het voegwerk beschadigd of ligt het eruit. Bij de plint en aan
de voorzijde is op diverse plaatsen een nieuwe cementvoeg aangebracht. Vooral bij de plint is de hechting
van deze voeg slecht. Verder is de staat van het metsel- en voegwerk overwegend redelijk.

Dakvlak middenschip zuidwest
De kwaliteit van het leien dak is over het geheel genomen matig
met plaatselijk slechte stukken. Op de overgang van de kerkzaal
naar het koor is de dekking door de zettingsverschillen tussen de
twee bouwdelen slecht. Het voetlood, het muurlood en noklood
zijn matig en vertonen scheurtjes. Ter hoogte van de 4e en 5e travee is een flinke lekkage. De aansluitingen op de voorgevel en toren zijn zeer slecht. De aansluitingen op de dakkapellen zijn redelijk. De goten zijn slecht. Op één plaats zijn de leien van de gootlijst
los gekomen. De hemelwaterafvoeren zijn slecht.
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menlijk nummer van Tavenu en Vios met het melodisch slagwerk zoals bells, xylofoon en marimba. Als
eerst het bekende Mr. Sandman,
een lekker nummertje om mee te
tikken, gevolgd door She’s not there
van Santana. De tweede muziekvereniging die haar opwachting maakte was Triviant. Destijds ontstaan uit
het samengaan van Uno Animo uit
Wilnis en Tamajco uit Vinkeveen.
Slagwerkgroep
De slagwerkgroep van Triviant heeft
enkele jonge leden die een solo
voor hun rekening namen. Hun dirigent Frans de Blieck werkt aan
een verschuiving van de muziek
van marsmuziek naar Zuid-Amerikaanse muziek waarbij vaak effectinstrumenten worden gebruikt. Vijf
nummers werden gespeeld: Dans
der 16e, Marching Drumming, Latin
Dance, Five Rythm cyclus en Samba
2. Maar ook de steelband kwam aan
bod met hun vrolijke gekleurde Hawaishirts waarbij je jezelf meteen in

en Ben Baartman op Conga. En Vios
had een complete show geschreven
door Juan Rodriquez en Marcel Verschoor. Dat was een vijftien minuten
durende show waarbij verschillende
stijlen aan bod kwamen zoals Surinaams, Afrikaans en een Battle. Dat
zijn twee slagwerkteams tegenover
elkaar die elkaar proberen te overtroeven, een soort muzikaal gevecht
waarbij de Pit als begeleiding werd
ingezet. De pit is een groep mensen die melodische instrumenten
bespeelt die je normaal niet in een
show ziet zoals basedrums, pauken
en veel effectinstrumenten.
Finale
Twee nummers Masters of show en
the Limit. Toen was het tijd voor de
finale waarbij het eerste stuk geschreven is door Frans de Blieck van
Triviant, namelijk Arti Mars, Daarna
werd het stokje overgegeven aan
Michiel van Putten van Tavenu met
het nummer ‘to the Japanese drummers’ en last but not least Mar-

was geen probleem en ook waren
Triviant uit Vinkeveen en KNA uit
Uithoorn meteen in voor het idee.
En eigenlijk was het toen heel snel
rond. Twee dingen staan voorop:
ten eerste de samenwerking en ten
tweede het samenspel. Je moet er
met zijn allen tegenaan. Zo hebben
we vijf teams in het leven geroepen.
Het hoofdteam, een pr-team, techniek, sponsor en muziek. Vanuit het
hoofdteam zat er in elke groep ook
een lid, zodat iedereen wist waar hij
aan toe was. De voorwaarde was
ook dat met opbouwen en afbreken er van iedere vereniging vier
leden zouden zijn die dat voor hun
rekening namen. We hebben eerst
nog gedacht over een podium maar
qua geluid is in de open lucht beter. Maar zoals je ziet wel een decor.” En dat was ook indrukwekkend want over de gehele breedte
van het Raadhuisplein waren lange donkere gordijnen opgehangen
met daarboven de vlaggen van de
sponsors. Achter de gordijnen ston-

cel Verschoor van Vios met Back to
Bozzio. De steelband trommelde er
nog als allerlaatste vrolijk op los, zodat je niet meteen het gevoel had
van ‘dit was het nou’.
Volgens Robert Oudshoorn, organisator, is dit echt een droom die in
vervulling is gegaan. “Ik had dit al
langer in gedachten en in het circuit
wel eens over gesproken. Een klein
jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt en het idee neergelegd bij
het bestuur van Vios en gepraat met
Marcel Verschoor, dirigent van het
slagwerkorkest van Vios. Die was
meteen enthousiast en daarna heb
ik de verenigingen benaderd. Ook
met Koos Meijer van Tavenu had ik
hierover al eens gesproken. Dus dat

den de muziekinstrumenten opgesteld. Wat het repertoire betreft,
vertelt Robert, dat iedere vereniging zijn eigen programma heeft samengesteld en dat vaak al ingestudeerd is voor een concert. “Elke vereniging speelt 15 tot 20 minuten en
zo hebben wij een heel gevarieerd
programma.” Gelukkig deed de zon
ook haar best en stond het plein vol,
evenals het terras en op de bankjes langs het plein. Na afloop was
het nog een hele bedoening om alle
instrumenten weer in te pakken en
dan besef je pas wat hier voor organisatie aan voorafgaat. Een buitengewoon geslaagd evenement en
een aanrader voor toekomstige samenwerking.

Samenwerking ten top bij
Drums4all
Uithoorn - Je ziet het hoe langer
hoe vaker gebeuren: samenwerking
bij de muziekverenigingen. En dat
is een goed teken. Uit gesprekken
met de diverse muziekverenigingen
kwam de reden ook naar voren die
aan die samenwerking ten grondslag
ligt, diversiteit in optreden en leuker
voor het publiek om naar te kijken
en te luisteren. Zo’n samenwerking
was er dus ook bij Drums4all en zo-

als de naam al aangeeft: Vier slagwerkorkesten die hun beste beentje
voorzetten en ieder met hun eigen
programma optraden maar daarnaast ook nog met elkaar een aantal nummers brachten. Gestart werd
met een gezamenlijk nummer, namelijk ‘Treinritme’, gedirigeerd door
Hennie van Veenendaal van KNA
waarbij je de boemeltrein het station
hoorde binnenrijden. Daarna moest

Tavenu uit De Kwakel het spits afbijten. Gespeeld werden vier nummers en wel Samba Acrobatique,
Short Shuffle, Ghosttrain en Newsflash. Verrassend was een nummer
dat gezongen werd maar dan wel in
het ritme van drums. “Dit stond wel
niet op het programma, maar vooruit”, vond Robert Stoesser die zoals
altijd de presentatie voor zijn rekening nam. Daarna kwam een geza-

tropische gebieden waande. Hennie
van Veenendaal, dirigent van KNA,
had ook gezorgd voor een zeer gevarieerd programma met marsen
en concertstukken. Als eerste het
nummer Percussion Colours met
concertpauken, bespeeld door Martijn Verhoef. Andere solisten waren
Ben Baartman, Tiam Soria op Trio
troms en Templeblocks. Het tweede nummer was Universal Drums
een mars gevolgd door Drum variations, Steps ahead van Jan Schipper een bekend slagwerker, Bongo Solero eveneens van Jan Schipper en het laatste nummer Tumba
met verschillende instrumenten zoals drums en conga’s. Hier waren de
solisten Martijn Verhoef op drums

DenkTank overhandigt
advies aan wethouder
Oudshoorn
Uithoorn - Op 11 juni jl. heeft wethouder Oudshoorn het advies in
ontvangst genomen over het jeugdbeleid in de gemeente Uithoorn. Het
advies is afkomstig van een DenkTank die bestaat uit jongeren en ouders uit deze gemeente. De DenkTank is onderdeel van het interactieve proces om te komen tot een
nieuw integraal jeugdbeleid. Begeleid door Stichting Alexander is een
uitvoerige rapportage gemaakt. De
verkorte versie met stevige uitspraken van jongeren uit Uithoorn en
De Kwakel is aan wethouder Oudshoorn overhandigd in bijzijn van vele jongeren, ouderen en als speciale gaste Sabine Uitslag (Tweede Kamerlid, o.a. commissie Jeugd en Gezin).
De gemeente Uithoorn is toe aan een
nieuw jeugdbeleid. Een jeugdbeleid

opstellen zonder daar de jeugd uit
Uithoorn en De Kwakel bij te betrekken, zou een gemiste kans zijn. De
gemeente vindt het belangrijk dat
de jeugd, hun ouders en mensen die
werken met jongeren participeren in
dit nieuwe jeugdbeleid. De gemeente Uithoorn heeft daarom Stichting
Alexander gevraagd om een start te
maken met een interactief proces.
DenkTank
Stichting Alexander heeft de DenkTank opgericht. Stichting Alexander bestaat uit een groep jonge onderzoekers die gespecialiseerd is
in jeugdthema’s en jeugdparticipatie. Bovendien is een onderzoek gehouden onder kinderen, jongeren,
ouders en mensen die in hun werk
met jongeren te maken hebben.
De DenkTank heeft hard gewerkt

Minder kosteloos trouwen
in Uithoorn
Uithoorn - B&W hebben besloten
het aantal momenten waarop en de
voorwaarden waaronder men in Uithoorn kosteloos kan trouwen c.q.
een partnerschap kan laten registreren aan te scherpen. Het aantal
momenten wordt beperkt van 4 tot 2
momenten: maandagochtend 9 uur
en dinsdagochtend 9 uur. De voorwaarden die zijn aangescherpt zijn,
dat kosteloos trouwen c.q. registreren alleen mogelijk is voor bruidsparen waarvan tenminste één van
de partners in Uithoorn woont. In
verband met de beschikbare ruimte wordt het aantal gasten beperkt
tot 15 personen.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal
kosteloze huwelijken c.q. registraties in Uithoorn enorm is toegenomen. In 2003 werden er nog 34 kos-

teloze huwelijken voltrokken c.q.
partnerschappen ingeschreven en
in 2007 is dit aantal gestegen naar
76 kosteloze huwelijken c.q. registraties. Vaak komen de bruidsparen uit andere gemeenten omdat in
hun woongemeente een wachtlijst
is. Ook zijn er regelmatig veel gasten aanwezig tijdens de huwelijksvoltrekking c.q. registratie. Voor een
kosteloos huwelijk c.q. registratie
mag Uithoorn geen leges bij bruidsparen of partners in rekening brengen. Daarentegen moet er door de
ambtenaar van de burgerlijke stand
het nodige voorbereidingswerk gedaan worden. Deze dient namelijk
de door de bruidsparen c.q. partners
overgelegde documenten (diverse
uittreksels) te beoordelen. Verder
dient er een dossier aangelegd te

en nagedacht over het jeugdbeleid.
De gemeente is heel blij met de 41
adviezen van de DenkTank. Het zijn
heel concrete en goede adviezen.
Stichting Alexander heeft het totale proces in een rapportage vastgelegd.
Hoe nu verder?
Op dit moment wordt gewerkt aan
de nieuwe jeugdnota. De adviezen
worden daarin verwerkt. Als de concept jeugdnota klaar is, wordt deze
voor inspraak vrij gegeven.
Daarnaast zal de conceptnota besproken worden met de DenkTank.
Het is belangrijk dat alle speerpunten in de jeugdnota staan om een
goed jeugdbeleid in de gemeente
Uithoorn te hebben voor de komende jaren.
worden, een akte van de burgerlijke
stand opgemaakt te worden en het
kosteloze huwelijk moet voltrokken
worden c.q. de registratie moet worden uitgevoerd. De grote toename
van kosteloze huwelijken c.q. registraties kost Uithoorn dus veel geld.
Daarom hebben B&W besloten om
slechts aan de wettelijke eisen te
gaan voldoen: 2 kosteloze momenten per week en alleen mogelijk indien tenminste één van de partners
woonachtig is in Uithoorn. Volgens
de Wet op de burgerlijke stand moet
een gemeente met meer dan 10.000
inwoners per week 2 mogelijkheden
bieden aan inwoners om kosteloos
een huwelijk aan te gaan c.q. een
partnerschap te laten registreren.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Groep 1 en 2 van
Toermalijn op schoolreisje
Uithoorn - De kleuters van groep
1en2 van basisschool Toermalijn zijn
op dinsdag 10 juni naar het Amstelpark geweest.
Het was een dag met heel veel plezier mede door het prachtige weer.
De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de speeltuin, draaimolen
en botsautootjes. Vervolgens was er
een frietje en drankje voor de kinderen en daarna hebben ze nog een
bezoekje gebracht aan de kinderboerderij.
Ter afsluiting was er nog een ijsje en
waren ze na een korte autorit weer
op tijd op school terug. Ook dankzij de begeleidende ouders was het
een zeer geslaagde dag!
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Zaterdag 14 juni konden belangstellenden
tijdens een door Van Walraven uitstekend
georganiseerde Open Dag uitgebreid kennismaken met het reilen en zeilen van dit zo succesvol opererende familiebedrijf. De vroegere
Mijdrechtse metaalwarenfabriek van oprichter Jan van Walraven (de grootvader van de
huidige algemeen directeur) uit 1942 is anno
2008 uitgegroeid tot een multinational met
wereldwijde vestigingen en verkooppunten
van een omvangrijk assortiment aan buisbevestiging- en verbindingssystemen, brandveilige afdichtingen en sanitaire frames. In totaal
werken er 600 mensen bij de groep, waarvan
zo’n 180 bij de hoofdvestiging in Mijdrecht.
Die grote expansie dankt men enerzijds aan
een sterke autonome groei door de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen,
anderzijds door overname van ‘passende’ bedrijven. Niettemin blijft Walraven als vanouds
een (h)echt familiebedrijf.
Nieuw- en verbouw
De Open Dag werd georganiseerd ter gelegenheid van de omvangrijke verbouwing en
nieuwbouw die er de afgelopen anderhalf
jaar heeft plaatsgevonden en die op details
na is afgerond. Het terrein aan de voorkant
van de bebouwing is nog volop in aanleg.
Daar wordt na egalisatie het parkeerterrein
aangelegd, worden de sloten verbreed en uitgediept en er komt op de hoek met de Rondweg nog een waterpartij. Verder moet ook de
groenvoorziening in orde worden gebracht.
Al met al denkt men na de zomervakantie
het geheel te hebben afgerond. Nieuw- en
aanbouw zijn vanaf de buitenkant duidelijk
te zien. Vooral de loopbrug aan de voorkant
tussen het kantorencomplex en de productiegebouwen valt op. Ook de nieuwe ingang
achter de ‘poort’ op het voorterrein is een
blikvanger. In het pand erachter hebben zich
omvangrijke verbouwingen voltrokken met
o.a. een nieuwe receptie, trappenhuis met lift
en fraaie transparante kantoorruimten. Achter en opzij van de bestaande productieruimten aan de Constructieweg zijn extra hallen
aangebouwd. Voordien stond daar Drukkerij
Elci. De nieuwe ruimten zijn bestemd voor
productie, maar ook voor uitbreiding van de
magazijnen en opslag van grondstoffen.
Open Dag redelijk bezocht
Naar schatting duizend bezoekers kregen
zaterdag de kans om te zien wat Van Walraven technisch en productiegericht allemaal
presteert en hoe men opereert in de markt.
Via een uitgezette route werden de bezoekers
door de meest interessante delen van het
bedrijf geleid. Zij kregen van betrokken en
gemotiveerd personeel tekst en uitleg. Bij de
afdeling R&D en Product Management kon
men kennismaken met de nieuwste ideeën
op het gebied van bevestigingsmaterialen en
nog uit te werken productieprocessen. In een
presentatieruimte van producten en technieken konden bezoekers zelf testen hoe sterk
bepaalde beugels zijn; ook werd de werking
van brandveilige afdichtingen bij buisdoorvoeringen gedemonstreerd. Voorts kon men
een kijkje in het (brandveilige) stempelmagazijn nemen waar meer dan duizend stempels
liggen die in eigen beheer worden ontwikkeld en in de gereedschapmakerij worden
vervaardigd. De bezoeker werd verder geleid
langs de verschillende productieruimten in
de fabriek (de stamperij) waar voor deze gelegenheid volop bedrijvigheid en productie
van beugels en ophangrails plaatsvond. Ook
hier kreeg men duidelijk uitleg.
Naast het zakelijke aspect werd ook de sociale en menselijke kant van zowel het bedrijf als
de medewerkers niet vergeten. Betrokkenheid en gemotiveerdheid van het personeel
zijn de kurk waarop het succes bij Van Walraven drijft. Vanzelfsprekend naast de technische know how en een goed marktbeleid. De
‘warme menselijke kant’ van het bedrijf is gekoppeld aan de personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert. Daaronder een
kunstafdeling waar vrouwelijke medewerkers
en echtgenotes van personeelsleden met
behulp van reststukken leuke kunstwerkjes in elkaar knutselen. Ook die waren ten

toon gesteld. Iedere bezoeker kreeg tijdens
de rondgang een speciaal voor de Open Dag
gemaakte veelkleurige folder mee met daarin
een overzicht van hoe het begon in 1942 en
wat Van Walraven vandaag de dag voor de
bouwwereld betekent. Op de binnenplaats
achter de nieuwbouw was in een oplegger
een speeltoestel voor kinderen gemaakt. Er
waren zitjes en een koffiebar voor een (gratis)
kopje koffie met een gebakje. Een en ander
prima verzorgd door wie anders dan Partycentrum De Meijert. Deze binnenplaats is
overigens onderdeel van een volgend plan
waaraan wordt gewerkt om ook deze te overkappen. Daardoor ontstaat een gesloten hallencomplex. De twee laad- en losplatforms
die er zijn worden dan naar de Constructieweg verplaatst. Het maakt onderdeel uit van
een verdere verbetering van de logistiek en
de routing in het bedrijf die met de verbouwing en de nieuwbouw reeds op een hoger
plan is gebracht.
Verbetering van de logistiek
Waarom ineens zo’n rigoureuze verbouwing?
Manager Operations – tevens ‘bouwmeester’
van het project - Pelle van Walraven zegt hier
het volgende over: “Het maakt onderdeel uit
van een logistiek verhaal. Sinds 1951 is er op
dit terrein steeds een stukje bijgebouwd vanwege de zich almaar uitbreidende activiteiten.
We zagen drie jaar geleden al dat de logistiek
en de routing in het bedrijf sterk verbeterd
konden worden door intern te verbouwen en
uitbreiding. Alle activiteiten van het bedrijf
van productie tot administratie zijn toen tegen het licht gehouden. Vervolgens hebben
we plannen gemaakt om dit te gaan stroomlijnen. Dat is met de bouwactiviteiten gerealiseerd. De handelingen rond grondstoffen,
materialen en producten binnen het bedrijf
kunnen we nu minstens met de helft terugbrengen. Dat betekent een snellere afhandeling en minder administratieve rompslomp.
Alles is dus meer beheersbaar geworden en
dat heeft een positieve uitwerking op de snelheid van produceren en leveren, maar ook op
de service naar onze afnemers. Uiteindelijk
komt dat de kwaliteit van de organisatie ten
goede. Ook de verkeersafhandeling vaart er
wel bij. Vrachtwagens laden en lossen nu aan
de Constructieweg en gebruiken niet meer de
toerit aan de Industrieweg. Bij de bestaande
bebouwing is van binnen heel veel veranderd
en heringericht. Nagenoeg 85 procent van alle
werkplekken heeft een andere locatie gekregen. De productieafdelingen zijn verplaatst
en de kantoren zijn anders ingedeeld. Ook is
in bepaalde ruimten een sprinkler installatie
aangebracht die in geval van nood kan putten uit een eigen waterreservoir. De verbouwing, nieuwbouw en herinrichting vormt het
fundament waarop we onze organisatie in de
toekomst verder gaan uitbouwen. Punt bij dit
alles was wel dat het allemaal moest gebeuren tijdens de normale bedrijfsactiviteiten.”
Algemeen directeur Jan van Walraven voegt
hieraan toe: “Wij willen graag in Nederland
blijven produceren. Maar dan zul je inzet en
kwaliteit moeten verhogen en besparen op
de handlingskosten. Door een goede routing
en de juiste werkmethoden kun je met dat
laatste een heel eind komen. Daarnaast heb
je gemotiveerde werknemers nodig met de
nodige kennis en kunde. Ook die hebben we
in huis. Maar vanwege de voortdurende uitbreiding van de activiteiten dreigt er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Naast ons
te profileren op die dag hebben we er daarom
een banenmarkt aan gekoppeld. Belangstellenden konden op die manier kennis nemen
wat wij aan werk te bieden hebben.”
Navraag toont aan dat men wat meer publieke belangstelling had verwacht bij de Open
Dag. Daarentegen bleek het niveau van het
bezoek zeer acceptabel. Tevredenheid in elk
geval bij de organisatoren van de banenmarkt. De belangstelling daarvoor was boven
verwachting en heeft in voorkomende gevallen geleid tot tot succesvol overleg. Mede
hierdoor verwacht men bij Van Walraven nu
een aantal vacatures te kunnen vervullen,
ook al kan nog niet in elke behoefte worden
voorzien.
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Ronde Venen Belang zet Migratie saldo nul op de kaart
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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.

Geslaagd voor HAVO!!!!!
Ondanks de Springschans!
Onze dochter is met een schitterende cijferlijst
geslaagd voor haar HAVO diploma. Natuurlijk
zijn wij erg trots! 5 jaar geleden is er een ingezonden brief van ons geplaatst. Daarin beschreven wij de ellende die het schooladvies
van de basisschool veroorzaakte. Er ontstonden flinke problemen bij het vinden van een geschikt plekje voor onze dochter. Dat we nu gelijk krijgen, geeft ons geen enkele voldoening.
We hadden ons kind liever die ellendige jaren
op een verkeerde school bespaard. Wat was het
geval: onze dochter kreeg van de basisschool,
De Springschans, een VMBO advies. Een door
ons ingeschakelde orthopedagoge adviseerde vmbo/havo. De Cito-toets was Havo. De
Springschans bleef halsstarrig weigeren haar
advies te herzien. Zelf wilde onze dochter heel
graag naar de HAVO op het Alkwin waar al
haar vriendinnen naar toe gingen. Door het lage advies van de Springschans werd die weg
afgesneden. Ook de deur naar het Veenlanden in Mijdrecht bleef daardoor gesloten. Het
werd noodgedwongen een dependance van
het Veenlanden in Vinkeveen. Dat betekende
niet alleen elke dag 12 km heen en 12 km terug fietsen. De school in Vinkeveen is een uitstekende school, niets dan lof. De docenten deden hun uiterste best om onze dochter een fijne tijd te bezorgen. Maar onze dochter had het
er niet naar haar zin. Ze voelde er zich helemaal
niet thuis en kon er niet aarden. Ze kreeg geen
aansluiting bij de andere leerlingen. Ze werd
steeds stiller en zat duidelijk niet lekker in haar
vel. Met het leren ging het goed en ze zou uiteindelijk probleemloos naar 3 Havo gaan. Toen
hebben we weer een kansje op het Alkwin gewaagd. Dat was geen probleem nu ze een echte Havo leerling was. Onze dochter werd weer
de “oude”. Vrolijk, veel vriendinnen. Nu heeft zij
dan haar Havo-diploma. We kunnen de reactie van de Springschans op ons verzoek om op
te schalen naar een VMBO/HAVO-advies nog

steeds niet vergeten. Het heeft ons kind zoveel
ellende gebracht. Die sociaal emotionele consequenties zitten ons nog steeds dwars. Het
is vreselijk dat de arrogantie van basisscholen
kinderen zo kan belemmeren in hun ontwikkeling. Arrogantie, want er was géén communicatie over mogelijk. Er werd niet mèt ons gepraat;
nee, het vingertje werd geheven en er werd alleen tegen ons gepraat. De school had alleen
het beste voor met ons kind en wij waren met
onze te hoog gespannen verwachtingen bezig
haar toekomst te verknoeien. En onafhankelijk
advies van derden of de afwijkende CITO-score,
daar had de Springschans niets mee te maken.
De school bepaalde zelf haar advies wel! Uit
onderzoek blijkt dat bij 20% van de kinderen de
basisschool fouten maakt bij het geven van een
schooladvies. Dat is ontzettend hoog. Dat betekent dat in een klas van 20 leerlingen 4 leerlingen een verkeerd advies krijgen. Het is onze
overtuiging dat je kinderen moet uitdagen, alle
kans op ontwikkeling bieden, moet bevestigen.
In plaats van ze te remmen of belemmeren zouden scholen er verstandig aan doen ook eens
te luisteren: naar ouders of naar andere adviezen (ook als die niet overeenstemmen met je
eigen idee).
Heb vertrouwen in kinderen, probeer alles eruit te halen en ga vooral in gesprek MET de ouders. Wij hebben 5 jaar terug ontzettend veel
reacties gekregen n.a.v. het artikel. Opvallend
was dat het allemaal reacties waren van ouders
met kinderen op de Springschans. Ze hadden
vrijwel allemaal een lager advies gekregen dan
verwacht. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe het
deze kinderen de afgelopen 5 jaar is vergaan.
Daarom: laat nog even weten hoe het met jullie kind gegaan is (bijvoorbeeld door een reactie op deze ingezonden brief).
Ton Leemans en Tony van Dalen
Uithoorn

En nu op naar de
kwartfinale...
Afgelopen vrijdag met de wedstrijd van het EK
Nederland- Frankrijk hebben we met 2 straten uit
De Kwakel een groot feest gehouden. Vrijdag 13
juni was de spannende wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Er kwam een idee tot stand om
deze wedstrijd met de buurt te bekijken. Leuk,
dan ontmoet je ook je buren nog eens. Dus er
is in de Fresialaan en de Chrysantenlaan in De
Kwakel een flyer verspreid en daar kon iedereen
zich opgeven die het een leuk vond. Nou, animo was er genoeg. Geweldig leuk hoor. De vergunning was aangevraagd bij de gemeente en
het feestje kon dus beginnen. De tenten werden

neer gezet, de bar was geregeld. Zelfs een kar
met toiletten erin. Goed geregeld dus allemaal. Er
waren wel zo’n 130 mensen aanwezig. Echt leuke
reacties hebben degenen gekregen, die het hebben georganiseerd. De wedstrijd was een groot
succes en we wonnen met 4-1. Dus een feestje
na de wedstrijd was meer dan logisch.
Het was enorm gezellig en daarom wordt het
aanstaande zaterdag voor de kwartfinalewedstrijd ook weer georganiseerd.
De buurt heeft alweer bericht gekregen.

Anco Goldhoorn: ‘Staan
alle bouwplannen niet op
de tocht?’
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen heeft een aantal grote bouwprojecten op stapel
staan in Marickenzijde en in het Estafetteproject. Volgens Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van Ronde
Venen Belang kunnen deze bouwprojecten worden doorkruist door
het door minister Cramer geformuleerde “Migratie saldo nul-beleid”.
Daarom heeft hij dit onderwerp op
de agenda van de RTVG van afgelopen donderdag gezet. Aangezien wij
door het systeem van de Ronde Tafelgesprekken niet aanwezig waren
bij dit onderwerp hebben wij Anco
Goldhoorn gevraagd wat het “Migratiesaldo nul-beleid” voor onze
gemeente zou kunnen betekenen.
Wat is migratie saldo
nul eigenlijk?
Anco Goldhoorn: “Het migratiesaldo
nul beleid betekent dat in Nationale
Parken alleen voor de eigen bevolkingsgroei mag worden gebouwd.
Het Groene Hart is zo’n Nationaal
Park. Minister Cramer heeft gesteld
dat in het Groene Hart 35.700 woningen mogen worden gebouwd in
de periode 2004 -2020. Aan de provincie Utrecht zijn voorlopig 8600
woningen toegekend.
Op 23 juni moeten de 3 provincies
de uiteindelijke verdeling hebben
gemaakt. Zij doen dat in voorlopige
structuurvisies die ter inzage worden gelegd en waarop ook de gemeente De Ronde Venen een zienswijze op kan geven. In de onderhandelingen tussen de 3 provincies
is het totale getal van 35.700 onaantastbaar en betreft ook woningen
binnen de rode contouren. Wat niet
vaststaat is de verdeling tussen de
3 provincies. Bekend is nu al dat de
provincie Noord-Holland een aanzienlijk grotere claim gaat leggen
dan het nu voorlopige vastgestelde
cijfer van 500. Het zal duidelijk zijn
dat Zuid-Holland en/of Utrecht hierdoor zouden moeten inleveren. Komen de provincies er niet uit, dan
besluit de minister”.
Hoeveel ruimte is er nog
binnen het aantal van 35.700?
”De stand begin 2007 was dusdanig
dat van de 35.700 er nog 10.000 niet
gebruikt was. Dit is gebaseerd op
harde bouwplannen, zoals deze zijn
gerealiseerd en in streekplannen
staan vermeld tot 2015. Deze 10.000
zijn bedoeld voor de periode 20072020. Alles wat gebouwd is of wordt
vanaf de peildatum 2007 gaat af van
deze 10.000 woningen. De huidige
streekplannen lopen tot 2015.
Er moeten dus reserves worden ingebouwd voor de jaren 2015 tot
2020. Welke ruimte er binnen de

provincie Utrecht nog over is weet
ook de provincie niet precies. Dat
wordt binnenkort bekend.”
Is het echt een probleem
voor De Ronde Venen?
”Aangezien de provincie Utrecht
moet rekenen op een kleiner aandeel op het voorlopige aantal van
8600 (aangezien Noord-Holland
een grote claim legt) en ook een op-

lijk buiten het beleid van Minister
Cramer zou vallen.
Hierop heb ik de provincie gebeld.
Binnen 5 minuten werd me de ernst
van de situatie duidelijk en is mij bevestigd dat bouwen binnen de rode
contouren echt binnen het beleid
valt en dat er op 23 juni overleg zou
plaatsvinden tussen de 3 provincies.
Dit was op het gemeentehuis onbekend en daarom heb ik dit punt op

Nu nog sportcomplex Argon, over vijf jaar woningbouw?
gave heeft om te bouwen voor na
2015 bijvoorbeeld in Woerden, worden de mogelijkheden voor De Ronde Venen er niet beter op. Vervolgens rekent de provincie ook met
zachte bouwplannen, zoals bouw
van woningen in het kader van
Groot Mijdrecht Noord. Ook in andere gemeenten is sprake van dit
soort zachte bouwplannen. Vraag is
in hoeverre er nog ruimte overblijft
voor de bouw van woningen in bijvoorbeeld het Estafetteproject. Dit
wordt versterkt indien er procedures worden opgestart met als doel
om de verplaatsing van de sportvelden te voorkomen. Dit zal enige tijd
vergen en de bouw van woningen
zeker vertragen.”
Daarom is het zinvol om, alvorens echte investeringen te doen in
grond of verplaatsing van sportvelden, zekerheid te verkrijgen dat De
Ronde Venen de huizen in het Estafetteproject daadwerkelijk mag
bouwen. Regeren is tenslotte vooruitzien. Dat geldt ook voor bouwplannen. Daarnaast geldt het principe “op is op”. Als bijvoorbeeld Woerden heel snel bouwt zijn wij als gemeente de pineut.
Waarom heeft u dit
punt geagendeerd?
“Op 21 mei jl. kreeg ik van de wethouder een memo waarin stond
dat de situatie sinds 2007 niet veranderd was. Ook werd gesteld dat
bouwen binnen de “rode contouren” (dat zijn gebieden die in de bestemmingsplannen aangewezen zijn
als mogelijke bouwlocaties) moge-

de agenda gezet.”
Heeft u toezeggingen gekregen?
”In de RTVG is mij toegezegd dat het
College in de te nemen stappen, zoals in het Estafetteproject, de ontbindende voorwaarde opneemt dat
er een schriftelijke toezegging moet
zijn om te mogen bouwen. Deze
toezegging moet nog wel juridisch
worden getoetst.
Ik ben zeer blij met deze toezegging.
Het zal je maar gebeuren dat we Argon en CSW hebben verplaatst en
dat er dan niet mag worden gebouwd. Dan zouden we miljoenen
hebben uitgegeven, zonder inkomsten uit de bouw van woningen. Dan
zouden we als gemeente een ontzettend verlies leiden. Gelukkig is dit
door de toezegging van het College
voorkomen.
Bovendien heeft het College nu een
brief geschreven aan Gedeputeerde
Staten om de ernst van de situatie
nogmaals bij hen aan te kaarten.
Daarnaast kwam er een geruststellende mededeling dat Zuid-Holland
een aantal woningen zal inleveren,
zodat Utrecht niet verder hoeft in te
leveren.
Maar hoe nu verder?
”Ik ben er van overtuigd dat op het
gemeentehuis “Migratiesaldo nul”
nu echt op de kaart staat. Dat men
er echt rekening mee gaat houden.
De fractie van Ronde Venen Belang
blijft Migratiesaldo nul steevast volgen. Met een brief aan de provincie
zijn we er nog niet.”

Danielle Winter uit De Kwakel

Nu nog sportcomplex CSW, over vijf jaar woningbouw en een winkelcentrum

Uitslag onderzoek gemeente:

Blij met ons seniorencomplex
Het seniorencomplex de Karel van Manderhof
en de naastgelegen Reviushof is na ruim anderhalf jaar bewoning een bloeiende woongemeenschap geworden. Het ruime atrium biedt veel
mogelijkheden en lijkt door de beplanting een
bijna tropische tuin met zitjes, een leestafel, een
goed gevulde boekenkast en bij winterse kou
kan er verwarmd worden. Kortom: een fijne ontmoetingsplaats. De actieve bewonerscommissie
heeft de mogelijkheden van dit atrium ten volle
benut door allerlei activiteiten aan te bieden. Elke
maand is er een koffieochtend die goed bezocht
wordt en iedere twee weken is er een spelletjesmiddag. Daarnaast wordt er soms een muziekensemble of een koor uitgenodigd. Ook een goedbezochte modeshow vraagt om herhaling. Soms
een bingo, en natuurlijk een nieuwjaarsborrel.
Zaterdag 14 juni wordt er voor de tweede keer
een maaltijd georganiseerd met in eigen kring
gemaakte warme en koude schotels. De eerste
was een groot succes en ook nu hebben zich
ruim 70 mensen aangemeld. Het belooft weer
een sprankelend feest te worden.

Dankzij Lenie van Nes, een lid van de bewonerscommissie kunnen we beschikken over voldoende lepels en vorken. Zij heeft het initiatief genomen om C1000 bonnen te sparen om een aantal
bestekjes te verzamelen. Dankzij haar enthousiasme en grote inzet wist ze bonnen te verzamelen tot ver buiten de woongemeenschap en zelfs
buiten de gemeentegrenzen. Tot in Woerden,
Wilnis, Mijdrecht en nog meer plaatsen werd er
voor haar verzameld en na een telefoontje stapte
Lenie op haar fiets en reed vele kilometers om de
volle boekjes te halen. Het resultaat is dan ook
buiten verwachting.
Zo’n 120 bestekjes heeft ze bij elkaar weten te
krijgen, waarvoor grote hulde. Met dank aan de
vele meespaarders en natuurlijk aan C1000, kunnen we zaterdag bij de maaltijd ons eigen bestek
inwijden. En behalve voor de koks zal er zeker
een luid applaus klinken voor Lenie.
H. Spruijt
Uithoorn

Jongeren tevreden over
woonsituatie
De Ronde Venen - Negen van de
tien jongeren in de gemeente De
Ronde Venen is tevreden over hun
huidige woonsituatie. Toch geeft
meer dan de helft van hen aan dat
ze binnen twee jaar willen verhuizen, vooral omdat ze graag zelfstandig of willen gaan samenwonen. Dit
blijkt uit de eerste resultaten van het
Startersonderzoek dat onderzoeksbureau Dimensus, in opdracht van
de gemeente, heeft uitgevoerd.
Voor het onderzoek zijn 1.400 jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, uit
de gemeente benaderd. Van hen is
tweederde inwonend, voornamelijk
bij ouders. De overige groep woont
samen (28%) of alleen (4%). Van de
jongeren die graag binnen twee jaar
willen verhuizen, geeft driekwart

aan dat ze in de gemeente willen blijven wonen. Eenderde zoekt
daarbij voornamelijk naar een appartement en tweederde wil graag
een eengezinswoning. De jongeren
geven aan dat ze willen verhuizen
in verband met persoonlijke motieven, zoals zelfstandig wonen of samenwonen, niet omdat ze ontevreden zijn over hun huidige woonsituatie. Die beoordelen ze gemiddeld
met het rapportcijfer 7,9.
De meeste jongeren hebben voorkeur voor een koopwoning, driekwart van hen wil hier maximaal €
225.000 voor betalen. 22% van de
jongeren wil graag een woning huren, dit zijn voornamelijk jonge jongeren die nu nog bij hun ouders inwonen. Zij zoeken vooral drieka-

merappartementen met een huur
van ongeveer €300, - per maand.
Uit de eerste resultaten komt ook
naar voren dat vooral jongeren uit
Vinkeveen gebonden zijn aan hun
woonplaats. Maar liefst 73% van de
verhuisgeneigde jongeren uit Vinkeveen wil hier blijven wonen. Van
de jongeren uit Mijdrecht wil 59%
binnen de eigen kern verhuizen, in
Wilnis 46%.
De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met de resultaten van
het onderzoek. Zo worden de uitkomsten vergeleken met het huidige beleid bouwen voor starters.
Ook vindt er overleg plaats met verschillende partijen, zoals de Jongeren Advies Commissie en Westhoek
Wonen.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ja, Ja!
Kruispunt
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Dat had je gedacht. Dromen zijn bedrog. Wij
hadden het kunnen weten.De deskundigen van
de gemeente De Ronde Venen zijn weer aan het
smijten geweest. Ze zijn weer aan het smijten
geweest met onze Onroerende Zaak Belasting.
Ja! Ja! Het is iedereen behalve de ontwerpers
van de gemeente (de hooggewaardeerde
ontwerpers. Je weet wel, hoe groter de
gemeente hoe beter de kwaliteit van de
ontwerpers) volkomen duidelijk dat de nieuwe
verkeerssituatie in de Margrietlaan bij Adelhof
niet goed is voor alle verkeersdeelnemers. Het
is voor de zwakste verkeersdeelnemers, de
voetgangers en de fietsers, een onveilig en
onprettig kruispunt geworden. Het heeft veel
geld gekost, bovendien heeft het veel irritatie
gekost van de gebruikers zonder excuses van
de gemeente. Jammer toch. Ja! Ja! Jammer.
Het was een ongelukkig kruispunt en dat is het
gebleven. Het is gewoon een moeilijk kruispunt.
Ingewikkeld dat is waar. Het enige dat verbeterd
werd is de snelheid waarmee de auto’s uit de
richting van de Dr. van der Haarlaan via de
Margrietlaan naar de Ambachtsherensingel
kunnen rijden en andersom. Ja! Ja! Maar wie zit
daar nu op te wachten. Niemand! Niemand zit in
die situatie te wachten op sneller rijdende auto’s.
De bewoners van Proostdijland-noord zeker
niet. Die verwachte veiligheid en gemakkelijke
bereikbaarheid bij het boodschappen doen.
De meest milieuvriendelijke bezoekers worden
weer aan de kant gezet. Ja! Ja! Ze moeten
maar weer zien hoe ze veilig het winkelcentrum
kunnen bereiken.
De verwachte duidelijkheid en veiligheid zijn
er niet gekomen. De volgende renovatie dan
maar weer. Ja! Ja! Van diverse kanten ben
ik benaderd door mensen die de bezwaren
opnoemden. Mensen die hier al jaren wonen.
Mensen die al vele jaren gebruik moeten maken
van dat kruispunt. Dat het een misser is blijkt
ook al direct uit het feit dat ze nu alweer allerlei
ellige klimhekjes hebben geplaatst. Het blijft
modderen met dat kruispunt. D.D staat zich al
haring happend rot te lachen als hij de mensen
ziet stumperen. Maar we weten het wel met die
koude kikker. Ja! Ja! Weet je wat ik ook gehoord
heb? Dat ze proberen Lidl weg te kopen. Kijk
zo gaat dat. Stel nou dat het lukt, dan krijgt
het winkelcentrum het weer moeilijker. Toch
hebben ze wel gelijk dat er in de nabijheid van
Molenland en Twistvlied en de huizen in het
sportpark (als het doorgaat) winkels moeten
komen, maar dat zou niet moeten betekenen
dat in deze woonwijk geen winkel(s) zou
moeten blijven. Toch? In alle steden proberen ze
juist de buurtwinkels te behouden. Er zijn zelfs
plaatsen waar aandelen worden uitgegeven
die door de buurtbewoners worden gekocht
om de buurtwinkels te behouden. Ja! Ja! Wij
hebben een probleem. Ja! Ja! Wij hebben in

Mijdrecht een groot probleem. Wij hebben een
gemeentebestuur dat kennelijk alleen naar de
projectontwikkelaars luistert maar niet naar de
eigen bevolking waar ze door gekozen is. De
raadsleden gaan kennelijk niet de wijk in. Die
weten echt niet wat er leeft. Het probleem met
de wethouders is dat ze ook regeren vanaf hun
zetel. Ja! Ja! Vanaf hun zetel en absoluut geen
sociaal gevoel hebben. Net zoals in de tijd van
Lodewijk de veertiende. Je mocht toen tegen
betaling gaan kijken dat hij zich misselijk at.
Wij hebben het 'geluk' dat wij D.D. zwelgend
zonder betaling mogen aanschouwen. Ja!
Ja! Maar ondertussen wordt er zonder
samenspraak met de buurtbewoners waar het
om gaat een sociaal centrum onder hun poten
weggezaagd. Ja! Ja! De kinderen willen ze wel
vasthouden want die zijn er niet zoveel meer in
onze dorpen, dus daar wordt naar geluisterd en
daar worden zonder blikken of blozen tonnen
aan besteed. Dat is goed. Dat is mooi. Kennelijk
spreken die kinderen duidelijke taal. Zo gaat
altijd. Kinderen zien iets en vragen: “Mam, mag
ik een portie poffertjes? Aarzeling. “Lekker
mam.” Aarzeling. Blijven staan. “Nou ja, vooruit
dan maar." Ja! Ja! Zo gaat dat. Heren van de
raad: “Mogen wij een fietscrossbaan.” Het
is mooi om te zien. Wat kinderen hier vragen
kost niet 2,50 euro maar een paar ton. Geen
aarzeling. Doen. Dat is doortastend, raadsleden.
Ja! Ja! Maar raadsleden, zomaar even een goed
functionerend winkelcentrum, het hart uit een
woonwijk halen, dat is andere koek. Daar zal
toch met de bewoners in redelijke termen
over gesproken moeten worden. Ja! Ja! Niet
een keer, maar vele keren. Er zal weer een
wijkcomité moeten komen dat gekozen is en dat
niet zomaar bestaat uit een paar aangestelde
mensen zoals een oude oud-wethouder en nog
veel meer oud, oud, oud, oude vrienden. Zo’n
grote beslissing kan en mag niet zonder de
medewerking en in overleg met de bewoners van
die wijk genomen worden. “Gemeentebestuur,
gedraagt U". Ja! Ja! Het probleem met onze
democratie is dat je altijd bij dezelfde partijen
en dus dezelfde mensen terechtkomt en dus
eigenlijk met een dictatuur te maken hebt. De
raad is nog wel gekozen maar B&W al helemaal
niet en omdat B&W weer vriendjes zijn van de
coalitie die ze door dik en dun steunt, wat ze
ook doen hoor, daarom hebben wij te maken
met de dictatuur van het gemeentebestuur. De
enige manier om hun optreden aan de kaak te
stellen is actiegroepen vormen waaruit blijkt
dat al de mooie praatjes die in de krant naar
voren worden gebracht kul zijn. Wij zouden
een vereniging tot het behoud van Adelhof
op moeten richten. Wij zouden een actiegroep
van gehandicapten moeten oprichten. Ja! Ja!
Er is hier en daar nog wel iets te doen in ons
dorp. B&W krijgen haast, want het moet nog
gerealiseerd zijn voor de herindeling. Ja! Ja!
Dus maar onteigenen. Toch?
John B. Grootegoed

Aanleg vierde fase busbaan
Naar aanleiding van publicaties in de plaatselijke
pers reageren wij hierbij op het voorstel van het
college van B&W om 1.400.000 extra te reserveren voor de aanleg van de vierde fase busbaan.

busbaan. Concreet doelen wij hierbij op de zeer
recente veroordeling door de rechtbank in Den
Haag van een ambtenaar van de Gemeente Uithoorn wegens corruptie.
Vreemd genoeg heeft deze zaak geen enkele beHet risico van toekomstige financiële tegenval- kendheid gekregen in de plaatselijke pers.
lers komt vanaf nu volledig bij de gemeente Als bewonersvereniging vragen wij ons al vijfUithoorn te liggen. De gang van zaken rond de tien jaar af waarom er enorme bedragen geïnNoord-Zuid lijn en de langdurige financiële ge- vesteerd worden in, en natuur opgeofferd wordt
volgen hiervan voor de gemeente Amsterdam voor infrastructuur waarvan iedereen weet dat
maken duidelijk wat de effecten kunnen zijn voor daar slechts een paar buspassagiers van prode begroting van een gemeente. Nu de aanleg fiteren terwijl honderden aanwonende overlast
van de nieuwe N201 vordert zou in het kader van ondervinden en dat terwijl de huidige N201 als
deze verdere kostenstijging onderzocht moeten kosteloos alternatief voor het oprapen ligt. Ook
worden of de oude N201 niet als alternatief voor de onderlinge briefwisselingen tussen Provincie
de busbaan kan dienen.
en Gemeente Uithoorn die als argument worden
In 1991 zijn berekeningen gemaakt waarbij in- gebruikt dat de Gemeente wel mee zou moeten
vesteringen in de busbaan werden afgezet tegen werken aan de aanleg van de busbaan vinden wij
bespaarde reistijd. Deze berekeningen waren van een bedenkelijk niveau.
destijds doorslaggevend voor de keuze van de
aanleg van de busbaan, maar zijn nu dus vol- Agendapunt 4.2.2 van de vergadering gemeenledig achterhaald. De regelmatige stakingen bij teraad donderdag 12 juni (voorstel bekrachtiging
het openbaar streekvervoer (en zeker de huidige GEHEIMHOUDING bijlage 4e fase busbaan) verstakingen!), hebben tot gevolg dat alle investerin- sterkt deze vermoedens. Tenslotte willen wij nog
gen in openbaar vervoer, zowel in infrastructuur reageren op de periode van ter inzage legging
als promotie, weggegooid geld zijn. Het investe- van de definitieve ontwerptekeningen. Gedurenren van enorme bedragen in infrastructuur die te de deze periode was het gemeentehuis 3 van de
pas en te onpas wegens stakingen niet gebruikt 10 werkdagen (30 april t/m 2 mei) gesloten!
worden is niet te verkopen aan de (belastingbetalende) burger.
Desondanks wordt met lovende woorden geDe Zuid Tangent (als alternatief voor de automo- schermd met de motie van het CDA omtrent verbilist) is door de stakingen van de afgelopen we- betering van de communicatie met de bewoners.
ken gewoon helemaal terug bij af. De gemeente Op basis van bovenstaande argumenten adviseUithoorn dient eerst te onderzoeken of de aan te ren wij u niet akkoord te gaan met het voorstel
leggen busbaan niet in conflict is met de huidige van B&W om een bedrag van € 1.400.000 extra
aangescherpte normen voor wat betreft de uit- ter beschikking te stellen voor de aanleg van de
stoot van fijnstof.
busbaan 4e fase.
Tenslotte dient onderzocht te worden of de informatie op basis waarvan tot nu toe besluiten
met betrekking tot de aanleg van de busbaan zijn
genomen juist en volledig is geweest teneinde
uit te sluiten dat er geen gemanipuleerde en/of
onjuiste informatie ten grondslag heeft gelegen
aan de besluitvorming rond de aanleg van de

Hoogachtend,
Bewonersvereniging Weegbree
namens het bestuur
N.O.C. Zandvliet
Weegbree 24
1422 MV Uithoorn

De spannende gebeurtenissen
in Wilnis!
Wilnis - Het circus is gekomen... en de woonwagens
en dieren staan allemaal op een speelweide bij een
speelpark in de buurt waar ik ook dagelijks met de
honden langskom. Alleen ging het er allemaal een
beetje vreemd aan toe daar...

de kamelen stonden inmiddels veilig in een weiland,
de lama zag ik nog steeds loslopen en een hoop lawaaimakende kinderen vlak in de buurt. Een meisje/verzorgster (die achteraf gezien dus bij het circus
hoorde) ging op de lama af, wilde ‘m lokken ofzo en
het beest werd wild en schopte haar keihard met zijn
Zag van de week al vanaf de dijk dat de lama daar be- voorpoten en ze viel op de grond en het beest trapte
neden losliep en een mevrouw, die er langskwam met nog even boven op haar.
haar hond, door het beest achterna werd gezeten.
Eerst wilde ie de hond bijten en toen ging ie achter de Aan de manier waarop ze toch nog overeind kwam
mevrouw aan, zij gillen, was op zich wel komisch om en het beest beetpakte kon ik zien dat ze van het cirte zien... leedvermaak... maar natuurlijk klopt het niet cus was, maar de lama bokte, rukte zich los en ging
dat zo’n beest daar losloopt... toen braken de paarden ervandoor... achter die kids aan... die kinderen renden
los... en de olifant... hmm ... maar even niet meer door gauw een groot klim/speeltoestel op, zodat ie niet bij
het speelwoud met de honden, We blijven maar be- hen kon komen... echt eng...
ter óp de dijk...
Toen werd het helemaal Wild West, want het omvergetrapte meiske kwam tevoorschijn met een lasso, de
Vandaag wilden twee buurtvriendinnetjes mijn doch- herdershond en nog een man van het circus... een antertje mee hebben naar de dieren toe, want ze waren dere man, toeschouwer misschien, vader of opa van 1
er gisteren ook geweest en toen mochten ze de paar- van de kids, probeerde nog te helpen maar kreeg ook
den aaien en helpen verzorgen. Maar met de loslo- rake schoppen van het beest en werd omvergetrapt.
pende agressieve lama in gedachten mocht ze natuurlijk niet... ze moest maar lekker mee wandelen De achtervolging heeft een hele tijd geduurd, maar
met mij en de honden. Vond ze niet zo geweldig maar uiteindelijk hadden ze hem dan te pakken en net toen
ik vertelde haar dat ik laatst wat gevaarlijks had ge- ze aangelijnd met het bokkende beest weer richting
zien daar en dat ik nou eenmaal zuinig op haar ben, de wagens liepen kwam de politie erbij... Mijn dochdus dat ze moest ophouden met piepen...
tertje was erg onder de indruk en was blij dat ik ‘r niet
mee had laten gaan... snapte nu ook wel waarom...
Dus wij liepen vanmiddag over de dijk en zagen beneden op het veld heel veel kinderen bij de dieren,
Angelique Overmars uit Wilnis

Kerkbestuur bagatelliseert
onderzoek gemeente Uithoorn
Uithoorn – Gisteren ontvingen we het volgende bericht van het kerkbestuur: “Naar aanleiding van recente publicaties over de situatie rondom de kerk van de
Schans heeft het bestuur van de Emmaüsparochie er
behoefte aan het volgende mede te delen: De kerk aan
de Schans is met ingang van 11 juni 2008 niet meer
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
De verzekeraar eiste dat voor die datum een aantal
noodmaatregelen getroffen zou zijn. De gemeente
heeft de uitvoering van de werkzaamheden tegengehouden, omdat men vindt dat onvoldoende informatie
is verstrekt over de aard van de maatregelen. Dat heeft
tot gevolg dat de kerk nu onverzekerd is. Omdat enkele noodzakelijke voorzieningen aan de kerk niet getroffen konden worden, kan het bestuur van de Emmaüsparochie er iedereen alleen maar op wijzen dat
er in de buurt van de kerk risico’s bestaan en het zinvol is deze te mijden.
Machteloos
Onderzoeken van de kerk aan de Schans eind vorig
jaar en begin dit jaar brachten niet alleen risico’s in
het gebruik van het kerkgebouw aan het licht, maar
ook externe risico’s. De verzekeraar heeft ter beperking van deze externe risico’s een lijst met noodvoorzieningen opgesteld. Voor onderdelen daarvan is toestemming van de gemeente vereist. Om deze risico’s
te beoordelen heeft de gemeente een onafhankelijk
‘quick scan’ onderzoek laten uitvoeren. Het rapport
van de quick scan geeft hoofdzakelijk een opsomming
van gebreken, soms met een aanduiding hoe dit verholpen kan worden, maar veelal wordt nagelaten de
huidige risico’s te vermelden. Het onderzoek ging juist

om dat laatste. De verzekeraar ziet in dit rapport geen
enkele reden om zijn standpunt te herzien.
In het rapport van de quick scan wordt meer keren
gesteld dat zaken te repareren zijn. Naar aanleiding
daarvan blijkt de gemeente een vrij positief standpunt
in te nemen ten opzichte van het toekomstige gebruik
van de kerk. Bij de presentatie van het rapport door
de gemeente wordt weggelaten dat het een miljoeneninvestering vergt, en de gemeente al eerder geïnformeerd was dat de parochie niet in staat en bereid
is die hoge kosten op te brengen. De gemeente was
toen ook al op de hoogte van de voorwaarden van de
verzekeraar.
De risicovolle toestand blijft dus bestaan. Het parochiebestuur is zelfs van mening dat – mede naar aanleiding van opmerkingen van andere deskundigen –
de gebreken en de mogelijke gevolgen daarvan, aanzienlijk groter zijn dan het quick scan rapport doet
veronderstellen. Omdat noodzakelijke voorzieningen
rondom de kerk niet uitgevoerd konden worden, verzoekt het parochiebestuur iedereen om zich niet dicht
bij de kerk op te houden, vooral omdat het gevaar bestaat dat van de voorgevel steentjes kunnen afkomen.
Bij stormachtig weer en ernstig onweer nemen de risico’s voor een ruimere omgeving toe. Het is aan te
raden in dat geval zeker op veilige afstand te blijven.
Het parochiebestuur betreurt het dat het geen maatregelen heeft mogen nemen om de veiligheid rond het
kerkgebouw te bevorderen.
Het Kerkbestuur

Straatfestival bedankt politie!
Mijdrecht - Mooier kon het niet, het weer was perfect, droog en niet te warm, een enorm groot aanbod
van artiesten, een en al vrolijkheid.
Maar ook een groot probleem, de parkeerplaats langs
de Rondweg was helemaal vol, dus dan toch maar het
dorp in, ook de parkeerplaats bij het winkelcentum
was vol maar hier had men aan de koppen een extra
parkeerplaats gecreëerd, fout natuurlijk, maar op deze dag als Mijdrecht overspoeld wordt met enthousiastelingen uit alle randgemeenten denk ik dat zo lang
er geen gevaar is, men dit toch wel voor 1 dag door de
vingers kan zien.
Maar daar dacht de politie Rijn en Venen anders over.
Wij waren op tijd terug bij de auto en daar zag ik al
een geel briefje zitten en ja hoor 60,00 euro boete.
Wat zal de politie een topdag gehad hebben, zij staan
zichzelf zeker wel op de borst te slaan hoe goed zij
wel niet zijn en niet te vergeten de complimenten van
de hoofdcommissaris, geweldig gedaan mensen, zoveel geld hebben wij nog nooit op 1 dag binnengehaald in Mijdrecht. Zij kijken vast al halsreikend uit
naar het Straatfestival van volgend jaar en de ijverige
politiemensen staan al te dringen om ingeroosterd te

worden voor die dag, want een complimentje en een
schouderklopje zijn natuurlijk nooit weg. Heerlijk dat
zij na een jarenlange opleiding zo goed scoren zonder
gevaar te lopen. Wat er met de echte slechteriken deze dag gebeurd is in Mijdrecht?!?! Persoonlijk denk ik,
dat de politie toen net de andere kant op keek. Schrijven is goed voor de ziel, maar ik denk als de betalingsopdracht binnenkomt, dat dan ook weer de extra stoot
adrenaline door mijn lichaam giert. Mijdrecht: doe iets
aan het parkeerprobleem op dit soort dagen, want dan
blijft het een jaarlijkse TOP dag. Kiest Mijdrecht voor
zijn Burgers of voor de politie??
Uit bovenstaand stukje begrijpt u al de gemoederen
van de mensen, die deze dag allemaal een boete kregen, zo’n geweldig gebeuren, dat zo vreselijk afloopt.
Ik heb geen idee of u dit soort stukjes kunt plaatsen
als ingezonden stuk maar dan bent u in ieder geval
op de hoogte.
Dank voor uw aandacht,

Sonja Dillions,
Bijleveld 12,
Vinkeveen
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Juffenfeest op
De Pijlstaartschool
Vinkeveen - Vrijdag 13 juni was
het groot feest voor de groepen 1 en
2 van obs De Pijlstaart in Vinkeveen.
Er viel veel te vieren, want alle vier
de kleuterjuffen vierden gezamenlijk
hun verjaardag. Maar dat was niet
het enige. Juf Cindy nam afscheid
van haar klas vanwege haar zwangerschapsverlof en juf Sigrid nam
afscheid van ‘haar kinderen’ omdat zij vanaf maandag de klas van
juf Cindy gaat overnemen. Alle reden voor een groot feest.
Even na half negen stonden alle
kinderen van alle groepen in de au-

la om de juffen toe te zingen. Eenmaal in de klassen werden de juffen
verrast met mooie cadeaus. Hierna mochten de kinderen hun eigen
cakeje gaan versieren. Om 10 uur
begon een echte vossenjacht. Verschillende vossen hadden zich verstopt rondom de school. Er moesten in totaal 10 vossen gezocht worden. Bij iedere vos werd een sticker
uitgedeeld. Soms moest er zelfs nog
een opdracht vervuld worden voordat er een sticker op de medaille
geplakt kon worden. Voor de kinderen en de juffen was het een groot
feest.

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

Bewoners Brunel en
de Bieslook ontvingen
uitnodiging niet

Vermist
- Waverveen, omgeving Selijnsweg. Poes E.K.H. Kleurstelling
Blauw met grijs, witte bef en onderkin, 3 pootjes met witte
tenen, linkerachtervoet wit.
- Amstelveen, omgeving Bovenkerkerweg 127A. Schildpadpoes
(zwart), aan het eind van de staart een rooie cirkel. Roepnaam
Balletje, 3 jaar oud.

Uithoorn - Bij de schouw in de Legmeer bleek, dat ondanks het feit dat
alle bewoners in de wijk een uitnodiging zouden moeten hebben ontvangen omtrent de voorbereidingen
voor het ophogen en andere vernieuwingsmaatregelen in de Brunel en de Bieslook, zij deze uitnodiging niet hadden ontvangen. Men
is nu bezig met de voorbereidingen en daarvoor zijn de bewoners
om hun mening gevraagd via een
lijst. Het gaat dan om het ophogen
van de bestrating, eventueel extra
parkeervakken, andere begroeiing
en dergelijke. Er is een werkgroep
in het leven geroepen die de wensen van de bewoners bekijkt en die
weer terugkoppelt naar de bewoners en de gemeente. Wel was het
opvallend dat bij de schouw geen
bewoners uit de K buurt aanwezig
waren. Verder had men het over de
parkeerdrukte langs Langs de Baan.
Inmiddels is de Bertram helemaal
opgeknapt. Wel een punt van aan-

Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Reigerstraat. Kater. kleurstelling
Cypers grijs. Rood vlooienbandje. (06-1755133 ).
-- Omgeving Amstelplein Uithoorn, bruin/wit bastaardhondje,
reu, normaal postuur, rode halsband met penning. Nr. 89,
asiel Amstelveen.
- Uithoorn, omgeving Krakeend, Parkiet, blauw.
- De Kwakel, omgeving Egeltjesbos. Kat, pikzwart.
- Omgeving zwembad Mijdrecht. Kat, EKH, cypers, snuit, bef en
pootjes wit, blind en mager.
- Uithoorn Amstelkade. EKH kat, rood, normaal postuur.
- De Kwakel, Dwarsweg. Schilpad-kat, normaal postuur
- Uithoorn, omgeving P. Hellendaalweg. Poes, EKH, zwart-wit.
(asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Paltrok. Poes E.K.H, bruin met zwart en
witte pootjes, wit vlekje op de neus en witte bef, mager, is nog
jong (asiel Amstelveen).
- De Hoef, omgeving Schatterkerkerweg. Kat E.K.H., rood met
wit, voetjes wit
- Aalsmeer, omgeving Dorpsstraat. Kater luistert naar de naam
Prince, kleurstelling chocoladebruin met witte sokjes en witte bef
Als u hem vindt bel 06-22.99.38.29.

dacht is de mogelijkheid tot het uitlaten van de honden, aangezien er
steeds minder locaties komen. Dat
heeft ook te maken met het feit dat
de spoordijk straks eventueel een
busbaan moet worden. Men wil bekijken of er andere locaties kunnen komen. Ook het aantal speelvoorzieningen is onvoldoende maar
zoals bekend is men druk met het
nieuwe speelbeleidsplan bezig. Verder waren er klachten over het erg
hard rijden langs de Baan en op de
Klucht. Maar aangezien het merendeel van die straten doodloopt, zijn
het toch wel de eigen bewoners die
zo hard rijden werd aangegeven.
Ook vindt men de situatie vanaf de
Brunel bij het veldje onoverzichtelijk
omdat daar fiets- en voetpaden door
elkaar heenlopen en het moeilijk te
zien is of er een fietser of voetganger aankomt. De discussie is dus of
men daar de beplanting lager wil of
toch maar hoog houden. Voor beide
opties is wat te zeggen.

Juf Chantal de bruid
Mijdrecht - Voor de kinderen van
groep 3B van de Oosteinderschool
uit Aalsmeer was 12 juni wel een
heel bijzondere dag.
Deze dag gaf hun eigen juf Chantal uit Mijdrecht het ja-woord aan
haar Alexander. Er was door de kinderen al lang naar uitgekeken, want
een paar weken van tevoren kregen
ze allemaal al een heuse uitnodiging van de juf om aanwezig te zijn
bij haar kerkelijk huwelijk in de Johannes de Doperkerk te Mijdrecht.
In de kerk keken de kinderen hun
ogen uit en wat zag de juf er prach-

tig uit! Na de kerkdienst wachtte er
voor het kersverse bruidspaar een
verrassing. Er stonden namelijk ineens allemaal kleine bruidjes en
bruidegommen klaar en ze vormden
samen een prachtige ereboog.
Na de kerkdienst werden de kinderen nog verwacht in Haarzuilens op
de kinderreceptie. Natuurlijk werd
het bruidspaar aldaar prachtig toegezongen en op die manier veel
geluk gewenst. Voor alle kinderen,
maar vast ook voor juf Chantal en
haar man, was het een dag om nooit
te vergeten!

Chris Gispen neemt de cheque in ontvangst van Sandor Harmens van de
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

Haringhappen levert e 3.750,- op
voor ‘t Anker

Waverveens ministadion bij
Hart van Nederland
De Ronde Venen - Oranjefan Hans
Smit uit Waverveen heeft dit jaar
weer alles uit de kast gehaald om
van het Europees Kampioenschap
voetbal een waar festijn te maken.
SBS6 Hart van Nederland was zo
onder de indruk van deze inspanningen, dat het een reportage heeft
gewijd aan het bijzondere ‘Marco
van Basten stadion’ en zijn enthousiaste supporters.
Al sinds jaar en dag kijkt de vriendengroep de EK’s en WK’s op een
groot scherm. De laatste toernooien
gebeurt dit vanaf een tribune die zitplaats biedt aan maar liefst vierentwintig personen. Daarnaast zijn er
zestien staanplaatsen en is er een
heus zestienmetergebied. Er is dan
ook weken voorbereid: er zijn oranje artikelen en decoratie verzameld
en er is begin juni met de bouw van
het stadion en de tribune begonnen. Hans: “We komen allen bij elkaar voor de wedstrijden van het

Nederlands elftal en zijn dan ook
helemaal oranje versierd. Voorafgaand eten we met elkaar en bereiden we ons voor op de wedstrijd.
De zenuwen worden
bedwongen met een pilsje. Tijdens de wedstrijden is de spanning te snijden en
wordt er zonodig flink aangemoedigd. En als Nederland scoort dan is
het natuurlijk een gekkenhuis!”
SBS6 was afgelopen vrijdag (Nederland-Frankrijk) aanwezig om tot
twee keer toe rechtstreeks uit te
zenden vanuit het stadion. Ook de
cameraploeg genoot er aanzienlijk
van. Een betere wedstrijd (4-1 winst)
hadden ze dan ook niet kunnen kiezen. Hans hoopt de traditie nog vele
jaren te kunnen voortzetten, samen
met zijn vrienden/supporters. Aangezien het stadion elke wedstrijd
uitverkocht is, wordt al gekeken of
de capaciteit uitgebreid moet worden met het oog op het WK 2010 in
Zuid-Afrika.

Geslaagde Haringparty
in Mijdrecht
Raad wil direct
overgaan tot uitvoering
speelbeleidsplan
Uithoorn - Door Jan Koster werd
als vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van Zijdelwaard ingesproken tijdens de raadsvergadering. Het bestuur wil weten wanneer
er een aanvang wordt gemaakt met
het pilotproject van het speelbeleidsplan op de Nicolaas Beetslaan
en hoe het vervolg traject loopt. “Het
draagvlak is groot”, aldus Jan Koster.
Marvin Polak kwam met een uitgebreide bijdrage. Uit onderzoek blijkt
dat nog maar 60% van de kinderen buiten spelen waarbij acht van
de tien kinderen dit meestal in de
achtertuin doet. Dit is een zorgelijke ontwikkeling want spelen is goed
voor kinderen. Het meestal binnen
blijven komt niet door tv of computer maar door gebrek aan buitenspeelruimte. Tuinen worden kleiner,
trapveldjes en weilanden worden
bebouwd en wegen worden steeds
drukker en gevaarlijker om over te
steken. Zelfs de sponsorloterij heeft
een actie gestart ‘Ik wil buiten spelen’. Ook in Uithoorn is het droevig
gesteld vindt de VVD. Een jaar geleden was er nog een bezuinigingsactie en daarom hebben mijn collega
Dongelmans (PvdA) en ikzelf gepleit
voor een verhoging van het ambitieniveau van het nieuwe speelbeleid.
Er moesten meer speelplaatsen bij
komen, meer speelruimte en meer
fantasie.
Aan de slag
Nu ligt dat nieuwe speelbeleids-

plan er maar wil het college nog niet
meteen aan de slag. Wat ons betreft hoeven wij niet te wachten tot
de begrotingsraad. De VVD diende
daarom een amendement in met de
volgende strekking: dat het budget
wel toegenomen is maar niet buiten proporties en dat de raad best
in staat is om buiten de begrotingsraad budgetten toe te wijzen en wil
daarom ook direct overgaan tot uitvoering van het speelbeleidsplan en
voor de dekking van de kosten de
middelen aan te wenden die al aan
het college ter beschikking zijn gesteld en de overige kosten te halen
uit de reserve.
Het amendement werd overgenomen. Verder was er nog de suggestie om de wipkippen uit het speelbeleidsplan te halen omdat dit zo
langzamerhand toch wel ouderwets
is geworden en niet bijdraagt tot de
fantasie. Ook Gemeentebelangen
vindt het belangrijk om snel tot actie
over te gaan. Maar volgens wethouder Jeroen Verheijen vindt het college het verstandiger om te wachten. “De bedoeling was om in 2008
met de pilotprojecten te starten
maar dat er nog gezocht moet worden naar partners zoals scholen, zodat ook die kunnen meedenken en
dat men gedurende het project de
partners wel zullen komen. Maar de
raad was van mening dat men meteen aan de slag moet en dat er niet
gewacht moet worden.

Mijdrecht/Wilnis - Voor de zevende achtereenvolgende keer heeft in
Mijdrecht de traditionele Haringparty plaatsgevonden. Een groot
aantal liefhebbers van de ‘Hollandse Nieuwe’ kwam donderdag 12 juni naar restaurant Rendez-Vous aan
het Raadhuisplein in Mijdrecht om
de maatjes van Smit Volendammer
Visdelicatessen (van het winkelcentrum Adelhof) te proeven. De aanwezigen waren erg te spreken over
de kwaliteit van de Hollandse Nieuwe, die zowel mét als zonder uitjes
of zuur hun weg naar de Mijdrechtse kelen wisten te vinden. Het optreden van de “4Tuoze matroze” zorgde
voor een bijzondere zeemanssfeer.
Haring happen en veilen
De jaarlijkse Haringparty is een ini-

tiatief van de Lionsclub MijdrechtWilnis. Dit jaar gaat de opbrengst
naar het Inloophuis ’t Anker in
Mijdrecht, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met
kanker en hun naasten.
Deze opbrengst bestond naast de
omzet van de haringparty ook uit de
veiling van het eerste vaatje Rondeveense haring onder de enthousiaste leiding van de heer P.Forsthövel,
voormalig notaris in Mijdrecht.
Dit vaatje werd door de goedgeefse deelnemers uiteindelijk drie keer
geveild voor een totaal bedrag van
euro 2350. Aan het einde van de haringparty kon een cheque met het
recordbedrag van euro 3750 overhandigd worden aan de heer Chris
Gispen van ’t Anker.

Botshol roei-excursie van
het IVN
De Ronde Venen - Nu de vogels
klaar zijn met broeden is het natuurgebied Botshol opengesteld. Gidsen van het IVN zullen dan in het
mooie, stille en afwisselende gebied
een excursie verzorgen. Zij zullen op
zoek gaan naar kranswieren en de
rietorchis en oog hebben voor vissen en kikkers.
In het gebied zijn de heel bijzondere
‘heilige’ ibissen gezien. En wellicht
vliegt er een buizerd over of een andere grote vogel zoals de zeldzame
roerdomp. Door de nabijheid van de
nieuwe natuur van Waverhoek is de
vogelrijkdom alleen maar groter geworden.
Het belooft een mooie excursie te
worden. Ga mee en laat je verrassen. In ieder geval is het gebied zelf

al spannend met zijn vele sloten, het
hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Zonder gids zou je
er kunnen verdwalen.
Dinsdagavond 24 juni om 19.00 uur
bij boer Verweij, Botshol 14 of een
kwartier eerder op het Kloosterplein
in Vinkeveen. Kosten zijn voor leden
en donateurs € 4,-, voor anderen € 5,. Het aantal deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en
gidsen. Mocht dinsdagavond snel
vol zijn, dan kunt u altijd nog mee op
zondagochtend 6 juli om 10.00 uur.
Dan wordt een tweede roei excursie
gehouden. Aanmelden kan bij Ria
Waal tel. 0297 256089 (overdag) en
bij Els Raadschelders 0297 288669
(na zes uur ’s avonds).
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Open dag bij AKU
een groot succes

Voetbalster Anouk Hoogendijk en Nike
stimuleren deelname van meiden aan sport

Grote opkomst bij
Panna Knock Out-toernooi
op het VeenLanden College
Mijdrecht - Meer dan 200 enthousiaste meiden hebben afgelopen
vrijdag deelgenomen aan het Panna
Knock Out toernooi op het Veenlanden College i€n Mijdrecht. Doel van
het evenement, georganiseerd door
Oranje-voetbalster Anouk Hoogendijk, was leeftijdsgenoten te inspireren en te motiveren om te gaan
sporten.

Het toernooi maakt deel uit van de
Nike ‘Here I am’ campagne, bedoeld
om meer meisjes aan het sporten te
krijgen. De komende weken organiseren meerdere jonge Nederlandse
atletes om die reden een sportevenement.
Anouk Hoogendijk, speelster van FC
Utrecht, deed dat op haar oude middelbare school. Op het plein voor het

Uithoorn - Zaterdag 14 juni konden
jong en oud kennismaken met atletiek op het atletiekveld De Randhoorn in Uithoorn. Meteen om 10:00
uur druppelden de eerste gasten
binnen. Ze werden direct welkom
geheten door leden van de jeugdcommissie en voorgelicht over de
mogelijkheden van die dag. Enthousiast werden de verschillende onderdelen uitgeprobeerd. Aku had
ervoor gezorgd dat bij ieder onderdeel minstens twee trainers aanwezig waren, zodat er buiten de begeleiding van de kinderen ook ruimte
genoeg was voor de ouders om hun
vragen te stellen. Er werden zelfs
enkele talenten gespot. De trainers
werden bijgestaan door een groep
ervaren atleten die graag hun kunnen wilden demonstreren, maar ook
de kinderen graag wilden helpen bij
de oefeningen. Een hele goede samenwerking. De nieuwe atleetjes
waren heel enthousiast en de re-

acties waren uitsluitend positief.
En goed initiatief van Aku dat zeker
herhaald mag worden.
Opvallend was dat alleen kinderen
tot circa 12 jaar zich hebben gemeld
op de open dag. AKU wil benadrukken dat atletiek echt voor jong en
oud is. Zelfs op latere leeftijd is beginnen met deze veelzijdige sport
goed te doen. Natuurlijk zorgt Aku
voor de benodigde begeleiding.
Iedereen die deze open dag heeft
gemist, maar toch graag wil kennismaken met de atletieksport is van
harte welkom om geheel vrijblijvend
een algemene training te volgen. De
kinderen die geboren zijn in 1995 of
later trainen iedere maandag en vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur. Iedereen die geboren is in 1994 of eerder
beginnen de training om 19:30 uur.
Naast genoemde trainingen zijn er
ook mogelijkheden voor specifieke
trainingen. De trainers kunnen daar
meer over vertellen.

schillen in de aankomsten, maar
daar had zijn duif blijkbaar geen
last van, en dat was nou net het
verschil met vorige week, toen ging
het gewoon slecht bij hem. Zijn duif
maakte 1362,456 meter per minuut
en werd hij in het rayon 4e, maar
ook in de afdeling zat hij er goed bij
met de 7e plaats tegen ruim 10.000
duiven. Hennie Pothuizen werd
2e en 3e, en speelde een 5e en 6e
in het rayon, en werd in de afdeling 9 en 10. Ron de Boer werd 7e
in het rayon en 12e in de afdeling,
Ton Duivenvoorde werd 13e, 20e,
50e en 83e in het rayon, en 19e en
31e in de afdeling. Dit waren twee
weekenden met hele mooie prestaties voor de leden van Rond de Amstel, met als mooiste die van Theo
Kuijlenburg.

Th. Kuijlenburg
H. Hendriks
R. v.d. Berg
Verweij-Castricum
H.P. Snoek
C. Pothuizen
C. Stevens
W. Wijfje
H. Brugman
R. den Boer
W. Könst
Th. Vlasman
Th. Fiege

Veenlanden College deden zo’n 200
meiden tussen de 13 en 17 jaar mee
aan het Panna Knock Out toernooi.
Onder leiding van Anouk moesten
de deelneemsters zo vaak mogelijk
scoren of een tegenstander door de
benen spelen (panna). Het toernooi
werd gespeeld in 3 rondes en gewonnen door Yaëla Esseling, Shanon Molleman en Romy Selser.

Schaken

Kampioenen bij s.v de
Amstel bekend
Regio - Bij Schaakvereniging de
Amstel- Uithoorn werd op dinsdag
10 juni bij zowel de senioren als junioren de laatste ronde van de interne competitie afgewerkt In beide
competities waren de kampioenen
al voor deze laatste ronde bekend.
Clubkampioen bij de senioren werd
Piet Geertsema, bij de junioren werd
Mark Meijerink kampioen.
De Senioren
Bij de senioren werd de interne
competitie het grootste gedeelte
van het seizoen gedomineerd door
Jan Bosman en Piet Geertsema. Het
was een regelmatig stuivertje wisselen aan de kop, waarachter een
aantal spelers ( o.a. Dawood Asfar,
Theo Hendriks, Dies Bouterse ) tevergeefs probeerde aansluiting te
krijgen. De laatste weken kon de
nieuwe kampioen zijn koppositie vrij
gemakkelijk consolideren en won al
twee weken voor het einde van het
seizoen de titel.
Veel spelers kwamen de laatste weken iedere dinsdagavond om hun
plaats op de ranglijst te verbeteren.
Opvallend was de sterke eindsprint
van Henk Elserman, die op een haar
na de 3e plaats miste. Oud clubkampioen Patrick van Lommel kwam dit
seizoen te weinig om een rol van betekenis te kunnen spelen.
Cora van der Zanden ( 11e )en Herman Freek ( 13e ) speelden te wisselvallig om in de kopgroep mee te
draaien en Mirza Bro ( 6e )leek aan
het einde van het seizoen niet in zijn
beste vorm te steken .
De eerste 10 van het klassement

van 37 spelers zijn:
1 Piet Geertsema – clubkampioen
2007-2008
2 Jan Bosman
3 Theo Hendriks
4 Henk Elserman
5 Dawood Asfar
6 Mirza Bro
7 Dies Bouterse
8 Ysbert van Hoorn
9 Lex van Hattum
!0 Patrick van Lommel
De Junioren
Ook bij de junioren was er sprake
van een tweestrijd, namelijk tussen Mark Meijerink en Paul Oomen. Mark won de meeste van hun
5 onderlinge duels gaf in totaal 4
remises af en verloor 2 partijen. In
de laatste ronde verloor hij nog van
Bastiaan Claus, maar dat maakte voor de eindstand geen verschil
meer. Volgend seizoen zal Mark alleen bij de senioren kunnen spelen,
hij is dan te oud voor de juniorengroep.
Paul Oomen had een goed seizoen,
hij won maar liefst 29 partijen, verloor er 4 ( tegen Mark Meijerink ) en
speelde 1 remise. Hij is absoluut favoriet voor de titel van volgend jaar.
Robert Meijerink werd op grote afstand van genoemd tweetal 3e in de
Kopgroep, voor Bastiaan Claus.
De Middengroep werd gewonnen
door Maarten Last, voor Daniel van
Dijk en Elmer Merton, terwijl de
overwinning in de Basisgroep was
voor Jesse van Wijaarda, voor Jeroen Meijer en Marco Smits.

Postduiven Vereniging “Rond de
Amstel”

De winnaars van de
diverse vluchten zijnTheo
Kuijlenburg, Peter de
Haan, Verweij-Castricum
en Wim Wijfje
Regio: Door verschillende omstandigheden dit keer een verslag van
vier vluchten, ten eerste waren de
aankomsten van de duiven op zondag 8 juni dusdanig laat dat er geen
verslag verstuurd kon worden, want
er moet maandag toch weer gewerkt worden, en als het goed is
staat er deze week ook een verslag van 31 mei in deze editie, dat
is om een of andere reden niet bij
de redactie binnen gekomen. Gaan
we eerst maar naar de vluchten van
zondag 8 juni, en dan zult u zeggen
zondag!! Ja het was zondag i.v.m. de
zeer slechte weersomstandigheden
in Frankrijk en België.
We hadden toen twee vluchten, een
dagfond vlucht vanuit Bourges gemiddelde afstand 598 Km, en een
vlucht vanuit Peronne met een gemiddelde afstand van 289 Km. Theo
Kuijlenburg uit Amstelhoek werd
de grote triomfator op Bourges met
een NOS Teletekst vermelding op
pagina 437, waar hij op de 7e plaats
stond met 6188 duiven in concours,
en een 4e, 26e en een 36 prijs in
het rayon. de duif van Theo maakte 1076,760 meter per minuut, dat
is ruim 64 Km per uur. Hennie Pothuizen werd 2e en in het rayon een
15e 74e en 79e plaats, Verweij-Castricum was de derde liefhebber, met
in het rayon een 34e en 73e plaats.

Op Peronne was het Peter de Haan
uit De Hoef die er met de overwinning vandoor ging, hij speelde in het
rayon een 20e, 75e en 78e prijs, hier
waren 2178 duiven in concours.zijn
duif maakte 1043,285 meter per minuut, is ruim 62 Km per uur. Bosse &
Zn werd 2e en in het rayon een 31e,
52e en 63e prijs, Ton Duivenvoorde
werd 43e en Martin v.d. Hoort 58e
in het rayon.
Dan naar zaterdag 14 juni, toen
stonden er weer twee vluchten
op het programma, de Overnacht
fondvlucht ook wel de koninginnevlucht van het jaar genoemd vanuit
het Franse St. Vincent met een afstand van 1058 Km. Verweij-Castricum pakte op deze vlucht de overwinning, in het rayon pakten ze
de 2e, 3e, 6e, 23e en 74e prijs. Richard v.d. Berg werd 2e en 7e, 8e,
42e en 68e in het rayon en speeld
met 4 duiven mee 100% prijs, en Peter de Haan werd 3e, in het rayon
11e, 19e,21e,41e,56e, 71e en 77e. en
Harry Hendriks werd 4e met in het
rayon 49e, 70e en 73e.
De tweede vlucht van deze dag was
vanuit het Franse Peronne, gemiddelde afstand van 289 Km. Op deze vlucht was het Wim Wijfje die er
met de zege vandoor ging. Door de
buien onderweg waren er grote ver-

De uitslagen waren;
Bourges 8 juni 80 duiven 11 deelnemers.
Th. Kuijlenburg
C. Pothuizen
Verweij-Castricum
Bosse & Zn
Th. Vlasman
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen
Peronne 8 juni 387 duiven 20 deelnemers
P. de Haan
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
R. v.d. Wal

St. Vincent 13 juni 36 duiven 6 deelnemers
Verweij-Castricum
R. v.d. Berg
P. de Haan
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg
Peronne 14 juni 341 duiven 20 deelnemers
W. Wijfje
C. Pothuizen
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
R. v.d. Berg
Bosse & Zn
W. Könst
Th. Kuijlenburg
M. v.d. Hoort
Th. Vlasman
Verweij-Castricum
P.J. van Schaik
C. van Bemmelen
G. Stevens
C. Stevens
H. Brugman
P. Baas
R. v.d. Wal
H. Hendriks
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Roze flamingo’s, tompoezen
en advocaatjes brengen
jong en oud samen
Uithoorn - In het kader van Moving
People Day, een initiatief van Sanoma Uitgevers, waarop medewerkers
een dag in het jaar in staat gesteld
worden vrijwilligerswerk te doen,
gingen donderdag tweeënveertig

senioren van woonzorgcentrum Het
Hoge Heem samen met een groep
medewerkers van de Customer Care
afdeling een dagje uit naar vogelpark Avifauna. Ondanks het dreigende weer konden beide groepen

Stationsstraat wordt
racebaan bij uitbreiding
parkeerverbod
Uithoorn- Op dit moment geldt er
een parkeerverbod in de Stationsstraat, maar dat is alleen voor een
gedeelte van de weg, namelijk tussen de Wilhelminakade en de toegang tot het openbaar parkeerterrein naast het Spoorhuis tussen
07.00 uur ’s morgens en 18.00 uur ’s
avonds aan beide zijden van de weg.
Er is nu een onderzoek geweest
naar aanleiding van enkele klachten
of dit parkeerverbod niet uitgebreid
kon worden. Volgens de verkeersdeskundige is het om het even of dit
wel of niet uitgebreid wordt maar bij
de inspraakbijeenkomst bleek dat
de aanwezigen absoluut tegen uitbreiding zijn. “Het wordt een racebaan.
Er staan trouwens maar een paar
auto’s geparkeerd en juist die auto’s houden nog een beetje de snelheid tegen”, was de algemene mening. Wat de snelheid betreft wil de
gemeente die ook gaan aanpassen,
namelijk van de huidige 50 km naar
30 km. Verder is er nu doorgaand
verkeer van de Thamerlaan/Bernhardlaan naar het Industrieterrein.
Aangezien de situatie zal veranderen na aanleg van de nieuwe N201
wil men nu alvast als voorproefje kijken wat men voor maatregelen kan
nemen en of dat inderdaad werkt.
Omstreeks 2012, als de nieuwe N201
er ligt, is het de bedoeling dat het viaduct tussen de Thamerlaan en de
Amsterdamseweg voor auto’s wordt
opengesteld, dat er geen doorgaand
verkeer meer is in de Stationsstraat
en dat er dus een maximumsnelheid
komt van 30 km per uur. Volgens de
gemeente zijn de huidige klachten
dat er op de rijbaan geparkeerde
auto’s staan tijdens de spits, dat het
daarom moeilijk is voor tegenliggers
om elkaar te passeren, dat de fietsers in het gedrang komen, de doorstroom belemmerd wordt en dat er
onoverzichtelijke gevaarlijke situaties komen die leiden tot irritatie.
Parkeerverbod
Het voorstel van de gemeente is nu
dus om het parkeerverbod in de gehele Stationsstraat te laten gelden,
eveneens aan beide zijden van de
weg en dan voor diezelfde tijden als
dat nu het geval is. Volgens de gemeente zijn dan de klachten opgelost.
Er is een onderzoek gedaan naar de
hoeveelheid geparkeerde auto’s en
dat op elk uur tussen 0.700 uur en
18.00 uur op een dinsdag, vrijdag
en een zaterdag waarbij bleek dat
er gemiddeld 1.8 geparkeerde auto stond. Op het openbaar parkeerterrein staan dagelijks zes auto’s en
zijn er 34 vakken vrij. Op de dinsdag en de zaterdag staan er maximaal 22 auto’s, dus zijn er 18 vakken vrij en op vrijdag staan er maximaal acht auto’s en zijn er dus nog
32 vakken vrij.

terugkijken op een zeer geslaagde dag die vooral werd gekenmerkt
door een hoop gezelligheid en bovenal saamhorigheid.
Door de inspanningen van drie medewerksters van Sanoma Uitgevers,
Ineke Nierop, Marijke Kamsteeg en
Esther van Horik, konden de senioren en hun verzorgingspersoneel
genieten van een dagje vogels kijken, gevolgd door een heerlijke
lunch en een rondvaart met de boot
over de Oude Rijn en het Braassemermeer. Een hoop geregel volgens de drie medewerksters maar
het was het waard. “Toen we belden
met Het Hoge Heem om door te geven dat het allemaal gelukt was, waren ze echt heel enthousiast”, vertellen Ineke en Marijke trots. ‘Gaat het
echt gebeuren’ hoorden we aan de
andere kant. Een uitje plannen komt
nu eenmaal moeilijk van de grond,
dus dat wij deze mensen een mooie
dag konden bezorgen vonden ze
geweldig. Dat we daarnaast ook
nog eens tachtig tompoezen gedoneerd kregen van Brood en Banketbakkerij Hulleman uit Uithoorn was
echt de kers op de spreekwoordelijke taart.”
Vrijwilligers
Na een korte kennismaking met koffie en gebak konden de vrijwilligers

en de senioren door middel van drie
busjes, beschikbaar gesteld door
Taxibedrijf van de Laan en Amstelring, op naar het vogelpark. Aangezien er iets meer tijd voor nodig was
om alle mensen plus rolstoelen en
rollators in en uit te laden werd het
een korte wandeling door het park,
maar dat kon de pret niet drukken.
De vogelsoorten zoals de neushoornvogel, de gier, de zeearend en
de flamingo’s, kregen toch nog even
de nodige aandacht.
Na de wandeling, waarbij sommige vrijwilligers en senioren al een
goede band hadden opgebouwd,
gingen de rollators aan de kant en
was het tijd om even bij te komen
tijdens de lunch. Hoewel er daarna nog even tijd zou zijn voor een
vogelshow, gooide een regenbui
roet in het eten waardoor er besloten werd om meteen de rondvaartboot op te gaan. Achteraf een slimme keus want het kostte wel wat tijd
om alle mensen aan boord te krijgen. Gelukkig boden de vrijwilligers
en het personeel van de Avifauna 5
genoeg hulp. Eenmaal iedereen aan
dek, genoten de senioren van hun
advocaatje met slagroom en bespraken de vrijwilligers nog even de
bevindingen van de dag.
“Al met al was het een mooie dag”,
vertelt Marijke. “We hebben met z’n
allen veel gelachen en de hele dag
is de sfeer goed geweest. Het was
mooi om te zien dat de mensen het
erg naar hun zin hadden, maar ook
mijn collega’s heb ik de hele dag
zien lachen. Aan het eind van de
dag was iedereen bekaf, maar het
was het allemaal waard. We praten nu al over een vervolg, dus wie
weet.”

De conclusie is volgens de gemeente dat er voldoende parkeergelegenheid is op het openbaar
parkeerterrein. In de afgelopen vijf
jaar zijn er twee ongevallen geweest
met alleen materiële schade. De gemeente is van mening dat de veiligheid groter wordt als de Stationsstraat een 30 km zone zal worden
en het parkeerverbod uitgebreid
wordt. Er zijn wel alternatieven ingediend door het buurtbeheeroverleg
van 22 april 2008 zoals openstellen
van het viaduct tussen Thamerlaan
en Amsterdamseweg of een extra
rijbaan Stationsstraat tussen de bomenrij. Maar deze oplossingen zijn
ook niet uitvoerbaar. Zoals gezegd,
andere inwoners en omwonenden
zijn het absoluut niet met de voorgestelde maatregelen eens. “Op deze manier rijden er zoveel mogelijk
auto’s keihard door het dorp”, was
een uitspraak. Zo langzamerhand
wordt het Oude dorp een doorgang
voor vijf dorpen.” Ook was men van
mening dat er helemaal niet naar
de bewoners geluisterd wordt. Er is
twee jaar een werkgroep geweest
die zich bezig heeft gehouden met
de leefbaarheid van het dorp. Dit is
minachting ten opzichte van de bewoners en getuigt van een zeldzame arrogantie.
Vragen
Uitspraken die er niet om logen. Ook
kwamen er vragen als ‘waarom moet
het parkeerverbod uitgebreid worden als er al zo weinig auto’s staan.
Er komt nog meer sluipverkeer’. ‘Er
komt een gevaarlijke situatie voor
de kinderen als zij moeten oversteken’, vond een bewoner die meldde
dat zijn kinderen acht keer per dag
de weg dan zouden moeten oversteken om bij de geparkeerde auto te
komen op het parkeerterrein. Verder
vindt men de bocht van de Bernhardlaan naar de Stationsstraat een
levensgevaarlijke situatie. Ook wilde
men weten hoeveel klachten er geweest zijn. ‘Waar zijn diegenen die
dit gewild hebben?’
Het bleek dat er twee brieven met
klachten gekomen zijn. ”Wij krijgen
het gevoel dat wij als bewoners hier
alleen uitgenodigd zijn om jullie de
geruststelling te geven dat aan jullie plicht is voldaan om de bewoners
erbij te betrekken maar dat de gemeente toch haar eigen zin doet.”
De bedoeling is volgens wethouder
Maarten Levenbach dat er een extra
doorgang komt tussen de bomen als
oversteekplaats. Volgens de aanwezigen zijn de bewoners van het Oude Dorp allemaal tegen uitbreiding
van het parkeerverbod en is dit bij
het bewonersoverleg duidelijk naar
voren gekomen. Tot en met 18 juni is
het nog mogelijk om een zienswijze
in te dienen. Dan wordt er een besluit genomen door het college en
ligt het besluit nog zes weken ter inzage waarbij de mogelijkheid tot bezwaar en beroep bestaat.

Onveilige situatie
gelijkvloerse kruising bij
Vrouwenakkersebrug
Uithoorn - Door Gemeentebelangen werd een amendement ingediend bij de raadsvergadering dat
later omgezet werd in een motie.
Dat had ook te maken met het feit
dat men zich afvroeg of de kwestie wel deel uitmaakte van het UVVP
(Uithoorns Vervoers en Verkeersplan). Waar ging de motie over: Gemeentebelangen stelt dat bij de
Vrouwenakkersebrug aan de zijde
van Noord Holland een gelijkvloerse
kruising wordt gemaakt tussen fietsers en auto’s.
Dat veel kinderen door hun ouders
via deze oversteek naar school worden gebracht en dat er midden op
de kruising een minimale opstelplaats voor fietsers is gemaakt.
Dat daardoor de veiligheid van de
fietsers in gevaar wordt gebracht
en dat Gemeentebelangen vindt dat
de provincie dit probleem moet oplossen, niet door de opstelstrook te
verbreden maar de markering van
de rijbanen aan te passen. De fractie vindt dat deze oplossing gereed
moet zijn voordat op 30 juni de brug
officieel geopend wordt. Uiteindelijk
is de motie aangenomen maar zonder de voorwaarde dat de oplossing
voor 30 juni gereed moet zijn.

Doorstroming
Tom Verlaan sprak over de doorstroming in het Oude Dorp waar
in het UVVP niet over gesproken
wordt en vroeg zich af of dit te maken heeft met het ‘overvallen’ van
een wethouder over een brug (de
Irenebrug) plotseling weg te halen.
GroenLinks legde de nadruk op het
parkeerbeleid en fietsgelegenheid
en de luchtkwaliteit. Het CDA kwam
met een creatieve suggestie, namelijk dat men in de toekomst Uithoorn
binnenrijdt via de Amsterdamseweg. Dat de tunnel onder de busbrug feitelijk de nieuwe Uithoornse
poort wordt. De vervolgroute richting de Meerwijk is nu gepland via
de Admiraal Tromplaan en terug
over de Thamerlaan. Het CDA vindt
dat dit niet de doorstroming ten
goede komt en draagt niet bij tot
het ‘mooi wel’ gevoel. Het CDA komt
met het voorstel dat de Thamerboulevard gerealiseerd wordt. Dit kan
door de Thamerringsloot in de lengte te overbruggen, de weg te omzomen door bomen en de huidige wegen (Thamerlaan en Bernhardlaan)
te gebruiken voor langzaam verkeer.
Een schets van deze nieuwe situatie is te vinden op de website van
het CDA.

Bedrijven Iepenlaan
pleiten om uitbreiding
glastuinbouwbedrijven
De Kwakel - “Wij hebben jarenlang verzocht om uitbreiding van de
glastuinbouwbedrijven aan de Iepenlaan. Eindelijk geeft de provincie de mogelijkheid tot verruiming
en dan gaat de gemeente dwars
liggen”, vond Verbruggen, een bewoner van de Iepenlaan. “Er is veel
te lang gewacht met de Iepenlaan
uit het slop te halen. Het is blijkbaar onmogelijk om het bestemmingsplan uit te breiden.” Tom Verlaan van het CDA merkte op dat Uithoorn uit de pas liep qua bedrijfswoningen dat bedrijven niet fysiek
met elkaar verbonden mogen zijn
en dat dit hopelijk niet geldt met het
clusteren van energievoorziening en
kwam met een motie.
Het CDA is van mening dat de ondernemers die een bedrijf hebben
aan de Iepenlaan grote zorg hebben over de continuïteit van hun
bedrijf en dat door de kleinschaligheid modernisering van de complexen zonder verkaveling niet mogelijk is. Dat herbestemming niet in
het oorspronkelijke plan is opgenomen en dat daar naderhand ook
geen aandacht aan is besteed. Dat
binnenkort de visie op de Greenport
Aalsmeer wordt vastgesteld en verzocht het college om uiterlijk eind
oktober 2008 een duidelijk omlijnd
plan te hebben voor de ondernemingen dat aan de raad kan worden aangeboden. Ook Ria Zijlstra
(GL) vond het een trieste situatie

bij de Iepenlaan en drong op spoed
aan. De bewoners moeten duidelijk-

C1000 Reurings deelt
weer uit
Uithoorn - Ook deze week vielen
er bij C1000 Reurings in Uithoorn
weer twee klanten in de prijzen.
Er waren weer mooie prijzen te winnen. Door simpelweg een kassabon
in te leveren was er een mooie Weber bbq te winnen t.w.v 149 euro.
En door een pakje Blue Band-boter

heid hebben.
Dat was ook de mening van de
PvdA en Gemeentebelangen waarbij Robert Timmers (GB) nog opmerkte dat deze week de middellange termijnvisie van de Greenport
Aalsmeer wordt besproken. Wethouder Jeroen Verheijen merkte op
dat er voor is gekozen om het perspectief van de Iepenlaan op te nemen in het kader van de Greenport.
Volgens de wethouder is het niet
mogelijk om voor de begrotingsnota hierover een beslissing te nemen
omdat dit te complex is. Inmiddels
zijn negen van de 19 ondernemers
al gestopt maar de wethouder gaf
aan dat er in het najaar meer duidelijkheid komt voor de bewoners van
de Iepenlaan.

te kopen en de kassabon in te leveren, was er WII spelcomputer t.w.v
van ruim 249 euro te verloten.
Op de foto’s ziet u de trotse winnaars die hun prijs in ontvangst nemen van de afdelingsmanager van
C1000 Reurings.
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AKU in Stoomtram en
Vechtloop

De Lotusbloemtoer: fietsen
voor het goede doel

Regio - De lopers groep toog met
vijf leden naar Medemblik om uit
te komen in de jaarlijkse halve marathon naar Hoorn. Heen met de
stoomtrein en terug rennend over de
klinkertjes van onder andere Benningbroek, Wognum, Nibbixwoud
enz. De straffe en “dunne” Noordwester maakte het vooral in de kilometers tegen, naar Midwoud, extra moeilijk. Een record aantal deelnemers ging om twaalf uur van start
en Harry Schoordijk was de eerste
AKU-er die in Hoorn binnen kwam
in de prima tijd van 1.42. Marjan de
Bruin, de laatste tijd toch al uitstekend op dreef, volgde in 1.46 met
daarna Elisabeth van den Berg die,
(te)voorzichtig gestart, in de laatste
kilometers alle begeleidende mannen afschudde en 1.51 liet noteren.
Atie van Oostveen kwam 2 minuten later binnen en had het moeilijk gehad door een optredende
“hongerklop” die door een krentenbol van fietsbegeleider Nan van den
Berg werd geneutraliseerd.
Maarten
Breggeman
tenslotte
wordt er met de jaren niet sneller op

Regio - Traditiegetrouw organiseert Fietsvereniging De Merel op
de vierde zondag van juni de Lotusbloemtoer. Dit jaar vindt deze toertocht dus plaats op zondag 22 juni.
De toertocht wordt georganiseerd
in samenwerking met de Oudercommissie van het Kinderdagcentrum De Lotusbloem uit Aalsmeer.
De opbrengst van deze fietstocht
komt volledig ten goede aan het
Kinderdagcentrum. Dit is een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen. Kinderen worden in
dit dagcentrum niet alleen opgevangen, maar ook deskundig begeleid.
In vergelijking met voorgaande jaren zijn de routes weer volledig vernieuwd. Wat hetzelfde blijft, is dat
alle routes vooral gaan over fietspaden en stille binnenweggetjes en
langs rivieren en meren. Het aantal

fiets een afstand van 90 kilometer
afgelegd. Deze tocht start alleen in
Mijdrecht.
Halverwege de tocht wordt een
koffiestop gehouden bij het Kinderdagcentrum De Lotusbloem in
Aalsmeer. U fietst achter de ruggen
van ervaren voorrijders; zij houden u
uit de wind. Een valhelm is bij deze
groepstocht verplicht.

toertochten is uitgebreid; naast de
route van 35 kilometer zijn er nu ook
toertochten van 65 en 100 kilometer.
In groepsverband is het mogelijk om
een tocht van 90 kilometer te rijden.

Starttijd
35 km		
Tussen 9.00 en 12.00 uur
65 km		
Tussen 9.00 en 11.00 uur
100 km
Tussen 9.00 en 10.00 uur
90 km		
9.00 uur
De eindcontrole sluit om 16.00 uur

en kan terugzien op zijn langzaamste in 2.18.58! Weesp was de andere lokatie “to be”. De start van de
27e Vechtloop was voor het eerst
tot 12.00 uur vervroegd om eventuele vervelende ervaringen met hitte
golven voor te zijn! Jolanda ten Brinke deed weer voortreffelijk van zich
spreken door eerste te worden in
haar leeftijdsgroep en derde overall op de 15 km. in 1.01.57. Jos Snel
en Theo Noij kwamen uit op de 21,1
km. en deden dat prima in 1.37.30
en 1.42.36. John van Dijk nam de
10 km. voor zijn rekening met een
mooie 35.15 terwijl Margreet van
Beek en Annie Calmez er 50.54 en
54.38 voor nodig hadden. Eerder
in de week hield AV Aalsmeer een
baanloop over 5 kilometer. AKU vip
Karin Versteeg maakte haar faam
weer eens waar door een PR in
19.48 te lopen. Ook Theo Noij schitterde met een PR in 19.42 en Jaap
Bouwmeester kon ze nog maar net
voor blijven met zijn 19.38. John Celie bleef met 20.24 verrassend dicht
in de buurt en Jos Snel kwam wat
kalmer binnen in 23.35.

BMX Noord-Hollandcup
Regio - Op de prachtige baan van
fc de Boscrossers in Heiloo was
de laatste wedstrijd om het kampioenschap van Noord Holland. Maar
liefst 160 rijders gingen daar ten
strijde om de felbegeerde ereplaatsen.Op deze zonnige zondag werd
er in de manches hard gestreden
om de punten.Verschillende keren
gingen rijders onderuit,maar na wat
troostende woorden van de EHBO
werd er weer doorgefietst alsof
er niets was gebeurd.Petje af voor
Sven Wiebes die bij het inrijden al
keihard was gevallen maar met z,n
tanden op elkaar de wedstrijd uitreed.In sommige manches was het
verschil zo klein dat de eindstand
nog kon veranderen dus voor de rijders die op een puntje achterstand
stonden was het opletten geblazen.
Na afloop van de manches sloeg de
jury aan het rekenen en in die tijd
werd er nog een open klasse verreden. Ook daar reden de UWTCers
voor wat ze waard waren en haalden een aantal mooie ereplaatsen.
Om drie uur was het dan zover. Op
het middenterrein stonden de prijzen te blinken in de zon. Willem en
Olaf ,de verslaggevers van dienst
riepen alle rijders naar het podium
om de felbegeerde prijzen uit te rijken. Glunderend van trots keerden
alle rijders en rijdsters weer huiswaarts om die mooie beker in de
prijzenkast te zetten..En nu het belangrijkste ,de uitslag. Als clubteam
haalde UWTC de eerste plaats en
nam deze cup met grote voorsprong
mee naar Uithoorn. Individueel werden er ook prachtige prijzen gehaald en hier de namen van al die
prijswinnaars.
Klasse 6-7 jaar:
1-Donne v Spankeren,
Kampioen v N Holland.
3-Jeroen Noordergraaf
4-Maarten Eveleens
6-Reno Heyser
7-Jur Wessels
8-Jim van Leuven
9-Jochem van der Wijngaard.
Klasse 7-8 jaar:
2-Maarten van der Mast
3-Moreno Blom
Klasse 8-9 jaar
2-Bart van Bemmelen
3-Mitchel Vink

5-Geert Eveleens
6-Wesley ter Haar
9-Jurre Overwater
12-Robin van der Scheur
Klasse9-10 jaar
6-Scott Zethof
10-Dane Caldenhove
11-Jim Pieters
14-Martijn Broos
15-Sem Wessels
16-Ulysse de Sepibus
18-Leona van der Scheur
19-Daan Puplichuizen
Klasse 10-11 jaar
1-Jaivy lee Vink,kampioen van N Holland
5-Thomas van der Wijngaard
10-danny Kok
13-Thomas van Kempen
14-Sjors de Wit
Klasse11-12 jaar
1-Roberto Blom,kampioen van N Holland
2-Mats de Bruin
14-Miquel Bos
15-Joep Jongkind
16-Jesse Postma
19-Tom Brouwer
20-Jonne Metselaar
Klasse 12-13 jaar
6-Bart de Veer
13-Nina Doodkorte
14-danny de Jong
15-Tessa Harmsen
17-Boris Doodkorte
Klasse 13-14 jaar
2-Mike Veenhof
3-Sven Wiebes
16-Wiljan Brouwer
17-Kimberley Kleinveld
Klasse 14-15 jaar
5-Fedor Loos
klasse 15-16 jaar
13-Remon van der Greft
17-Percy de Waart
18-Kevin de Jong
Klasse 17 plus
7-michael Schekkerman
8-Arno van Vliet
10-Mike Pieterse
13-Wouter plaisant van de Wal

Dus drie kampioenen en een aantal prachtige ereplaatsen in dit sterke veld.Allen van harte gefeliciteerd
en een sportieve vakantie.

Het dak ging eraf

Schoolkampioenschap
Danscentrum Colijn
Regio - Afgelopen vrijdag de 13e
juni was het weer zover. Het jaarlijkse schoolkampioenschap voor
de leerlingen van Danscentrum Colijn vond weer plaats in het goed
bevolkte danscentrum. Heleen Colijn:” We waren wel even bang dat
de voetbalwedstrijd Nederland –
Frankrijk roet in het eten zou gooien. We hebben zelfs nog overwogen
om de schoolwedstrijd naar de zaterdag te verplaatsten. Dit was he-

laas niet mogelijk dus hebben het
er maar op gegokt.” Dat dit achteraf
een goede zet was bleek afgelopen
vrijdag. De wedstrijd tussen de leerlingen was natuurlijk de hoofdzaak
en bijna iedereen deed mee, voetbal of geen voetbal. Daarnaast had
iedereen zich uitgedost in de meest
fraaie oranje-outfits. Heleen: “Wij
hadden twee grote slagroomtaarten
ter beschikking gesteld: één voor
de meest uitzinnige fanclub van de

André Looij opnieuw
Nederlands Kampioen!
Regio - Zaterdag 14 juni stond het
Nederlands Kampioenschap jeugd,
in de leeftijd van 8 tot 14 jaar op
het programma in Oldenzaal. Renners moeten zich kwalificeren om
aan het NK mee te doen, degene
die zich niet geplaatst hebben mogen wel meedoen aan het zogenaamde Landelijk Jeugd Wielerfestijn (LJWF). Ook dit jaar is er door de
jeugd van U.W.T.C. weer mooie resultaten behaald op het N.K. die dit
jaar werd gereden in Oldenzaal. Het
leek wel of de geschiedenis van vorig jaar herhaald werd. Andre Looij
ging er wederom vandoor nu in
cat.6 jongens 13 jaar met de gouden plak en de rood,wit blauwe trui.
Ook Silvie Haakman nu rijdende bij
de meisjes 14 jaar behaalde dit jaar,
net als vorig jaar de zilveren medaille en ook Thijs Leigraaff rijdende
voor de jongens 14 jaar categorie 7
pakte wederom de bronzen plak.
Om 12.00uur stond de eerste renner van U.W.T.C. Andre Looij aan de
start. Andre had vorig jaar ook al
een eerste plaats weten te bemachtigen en hij was vast besloten om
ook dit jaar zijn trui te behouden. Bij
deze koersen is het erg moeilijk om
een demarrage te plaatsen want alle
anderen renners gaan natuurlijk ook
voor een podium plaats. In deze categorie bleef tot aan de laatste ronde het hele peloton bij elkaar. In de
laatste bochten voor de finish werd
het dringen geblazen want iedereen
wil goed uit de laatste bocht komen.
Er ontstond een valpartij waardoor
er 1 renner kon ontsnappen en tot
een kleine voorsprong kwam met in
zijn kielzog een keihard sprintende
Andre die als eerste over de finish
kwam. Hij werd wederom kampioen
van Nederland .
13 jarige
Om 14.00uur was het de beurt aan
Jeroen van Pierre en Etienne Lenting deze renners hadden zich dit
jaar helaas niet kunnen plaatsen
voor het NK, maar mochten wel

starten bij het LJWF in categorie
6 jongens 13 jaar. Etienne Lenting
was een paar dagen van te voren
ziek geworden en kon niet deelnemen. In deze categorie stonden 53
renners aan de start. Er werd aardig
doorgereden en er vonden enkele ontsnappingen plaats, maar niet
1 renner hield stand. Jeroen viel in
de vierde ronde, maar kon toch nog
knap terug komen. Hierbij bleef het
peloton bij elkaar en draaide het uit
op een massasprint. Jeroen eindigde op een keurige 32e plaats.
Om 16.00uur gingen Tommie Oude-Elferink en Thijs Leijgraaff categorie 7 jongens 14 jaar na een flinke regen bui van start. Tommie en
Thijs konden vanaf de start al meteen goed meekomen. Op het lange
en soms lastige kletsnatte parcours
werden er toch enkele demarrages geplaatst die steeds weer teniet werden gedaan. Nadat de gedubbelde renners de koers moesten
verlaten maakte de rest van het peloton zich op voor een massa sprint.
Met grote snelheid kwamen de renners aangestoven. Thijs kwam als
derde over de streep en Tommie als
47ste .
De laatste wedstrijd van de dag
was om 17.00 uur voor Silvie Haakman meisjes 14 jaar. Bij de meiden
zat de gang er niet echt in en wat er
bij veel wedstrijden gebeurde op die
dag, bleef ook hier alles bij elkaar
en draaide het uit op een massasprint. Silvie eindigde op een knappe 2e plek.
Voor de UWTC was het uiteindelijk
een lange, maar prachtige dag geweest met mooie resultaten.
De volgende dag zondag 15 juni
was er alweer een jeugdronde bij de
wielervereniging Olympia te Sloten.
Ook hier stonden Uwtc leden aan
de start.
Cat 2 Daniel Wiegmans 8e Leon
Buijs 15e. cat 5 Rick van Wieringen
23e cat 6 Andre Looij 1e en Etienne
Lenting 26e cat 7 Thijs Leijgraaff 1e.

MTC ‘Meer Uit’
De Ronde Venen - Zondag 2 juni
is het weer zover, MTC “Meer Uit”
organiseert haar derde toerrit voor
motoren dit seizoen, de “Meeruit”
rit. De route gaat weer over mooie
binnenwegen en dijken, door bossen en polders en heeft een lengte
van ongeveer 170 km. Deze mooie
tocht voert ons vanuit Uithoorn via
onder andere Oudemeer en Schipholrijk naar Rijsenhout, van daar
gaan we door naar Burgerveen, Weteringbrug en via Alphen a/d Rijn
naar Lisserbroek en Beinsdorp om
vervolgens via Zwaanshoek door
te gaan naar Cruqius en Vijfhuizen. Van Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarndam door naar Velsen en Ijmuiden. Hier is gelegenehid
voor koffiestop en/of lunch. Daarna
gaat het richting New Castle, (dus
niet naar!), vervolgens via Santpoort
Zuid naar Bloemendaal, door naar
Zandvoort om heerlijk over de bou-

levard te rijden en door te gaan naar
Bentveld, vervolgens via Aerdenhout
naar Vogelzang en De Zilk , Halfweg
vervolgens via de Keukenhof route
richting Nieuw-vennep, Hoofddorp
en Rijsenhout, vervolgens via Korteraar en Zevenhoven via Amstelhoek
terug naar Uithoorn, om nog even
na te praten bij “De Waterkelder”.

deelnemers en één voor de meest
uitzinnige oranjefanclub.” Het dak
ging er natuurlijk af toen het eerste
doelpunt viel, de wedstrijd was op
de televisie in de bar te volgen maar
Axel had de techniek zo gemaakt
dat wanneer er een doelpunt was,
de herhaling van dat doelpunt direct op het grote scherm in de zaal
te zien was. “Dat was echt prachtig!
Eerst een overweldigende brul uit de
bar, dan iedereen de vloer op in de
grote zaal om de herhaling met zijn
allen te beleven. “ Dat waren echt
kippenvelmomenten.” Daarna ging
de wedstrijd direct weer verder en
gingen de fans dus weer verder met
het aanmoedigen van de paren.

het dak eraf. Toen moesten de finales nog beginnen én de stijd om de
taarten. Sommige gastoeters waren
toen al leeg maar de herrie was er
niet minder om!
Axel en Heleen Colijn: “ Het was zo
geweldig om al die blije mensen te
zien, die gezichten van de deelnemende paren, het fanatisme maar
ook het plezier! Hier doen we het
allemaal voor!” De uitslagen staan
op onze website www.colijndancemasters.nl.
Volgende week heeft de familie Colijn nog een druk weekend voor de
boeg, dan is het tijd voor de jaarlijkse Eindshow van de balletgroepen.
Deze vindt plaats in Nieuwveen.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

Prachtig
Voor de finales was er nog een
prachtige demonstratie van het
toppaar Lisa-Jane Diepeveen en
Alexander Brussee. Zij dansen mee
in de top van Nederlandse wedstrijdsport. Tijdens hun paso-doble
vielen er twee doelpunten, in anderhalve minuut tijd dus, één van Frankrijk en één van Nederland. Toen die
paso-doble klaar was en Axel Colijn vertelde dat het inmiddels 3-1
was geworden ging natuurlijk weer

Vrije toertochten
De routes van 35 en 65 kilometer zijn vrije toertochten. Dat betekent dat de routes volledig zijn uitgepijld. Gemakkelijker kan het niet:
gewoon de pijlen volgen. Voor het
geval dat u onverhoopt toch een pijl
mist, krijgt u een duidelijke routebeschrijving mee. De route van 35 kilometer is ideaal voor families met
kinderen. De route is natuurlijk ook
te rijden zonder kinderen, als je gewoon lekker een stukje wilt fietsen
voor het goede doel. Ook de prestatieve fietser komt bij de Lotusbloemtoer aan zijn of haar trekken. Het is
namelijk ook mogelijk om de routes
van 35 en 65 kilometer na elkaar te
rijden en zo uit te komen op een afstand van 100 kilometer. Voor deze
toertochten kan zowel in Mijdrecht
als in Aalsmeer worden gestart.
Groepstocht
In groepsverband wordt op de race-

Start
Voor de vrije toertochten kan worden
gestart in Mijdrecht én in Aalsmeer.
De startplaatsen zijn:
Café-Bar De Paddestoel, Hofland
33A, Mijdrecht;
Kinderdagcentrum De Lotusbloem,
Apollostraat 66, Aalsmeer.
De groepstocht start alleen in
Mijdrecht.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle
tochten 3 euro. Meer geven is uiteraard toegestaan.
De opbrengst wordt besteed voor
aanschaf van speelmateriaal en het
bekostigen van een uitstapje voor
de kinderen.
De tochten die starten in Mijdrecht,
hebben een koffiestop bij het Kinderdagcentrum in Aalsmeer. U krijgt
daar koffie met appeltaart aangeboden. Een vrijwillige bijdrage daarvoor is welkom. Bij de start krijgt iedere deelnemer iets te drinken mee
voor onderweg. Meefietsende kinderen krijgen een attentie. TTC De
Merel en de Oudercommissie van
De Lotusbloem hopen op een hoge
deelname (en mooi weer).

MTC “Meer Uit” heeft de beschikking over een aantal voorrijders die
tussen 9.00 en 10.00 uur vertrekken vanaf de Waterkelder. De route is zowel voor de beginnende als
de meer ervaren motorrijder goed
te rijden en is geschikt voor alle rijstijlen. Inschrijven en vertrek tussen
9.00 en 10.30 uur bij Brasserie “De
Waterkelder” aan de Joh. Enschedeweg 180 in Uithoorn, waar elke toerrijder wordt voorzien van een route
en een consumptie. Inlichtingen:
0297 – 569580.

Ondertussen is ook de verbouwing
van de bar begonnen. Axel en Heleen:
Voordat wij op vakantie kunnen
hebben we echt nog een drukke tijd
voor de boeg maar je krijgt er ook
veel voor terug. Voor onze leerlingen, ons personeel en onszelf zijn
dit soort zaken weer een extra prikkeling zodat we er ook in het nieuwe seizoen met zijn allen weer lekker tegenaan kunnen gaan.”

Nieuwe trainers bij
AV De Veenlopers
Regio - Op maandag 19 mei hebben Annette van Doorn en Willem
van Leeuwen succesvol hun trainerscursus bij de Gooise Atletiekclub (GAC) afgesloten. Tijdens de
cursus maakten ze kennis met alle facetten van het trainerschap. In
de cursus kwamen onder andere
aan bod: het geven van een goede
warming-up en cooling-down, het
samenstellen van een trainersprogramma en looptechniek.
De Veenlopers zijn zeer content met
deze twee nieuwe enthousiaste trainers, omdat er zo kan worden ingespeeld op het groeiende aantal leden. Dit aantal is de afgelopen 1,5 jaar gestegen van 80 naar
115 leden. Deze twee nieuwe trai-

ners maken het mogelijk om de training op dinsdagavond uit te breiden met een derde groep. Naast
de bestaande groepen voor ‘recreatieve’ recreanten en wedstrijdlopers is er nu een zogenaamde tussengroep voor de wat ambitieuzere
recreanten. Door de uitbreiding van
het trainerskorps kan AV De Veenlopers nog betere trainingen aanbieden, die voor iedere loper van elk niveau geschikt zijn.
Wilt u ook vrijblijvend een keer meetrainen? De Veenlopers trainen op
dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Het
verzamelpunt is de Rendementsweg, tussen Westhoek Woondiensten en Garant Meubel.
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Atalante 50 jaar

Cor van Zwieten, oprichter
van jubilerend Atalante
Vinkeveen - Volgend seizoen bestaat volleybalclub Atalante 50 jaar
en ter ere van deze mijlpaal bracht
jeugdbestuurder Inge Bakker een
bezoek aan oprichter Cor van Zwieten. Het verhaal van Cor begint bij
een roerige tijd in Nederlands Indië. Daar werden ze met een veel
te vol schip, bijna als vee, gedropt.
Ze waren niet veel gewend en als je
daar terecht komt met afschuwelijke beelden keert je maag wel even
om. Cor had hier absoluut moeite
mee en ondanks dat hij voelde dat
hij zijn maten in de steek liet koos hij
daar toch voor een job in de postverwerking. Een roerige tijd waar hij
ook veel over schreef met zijn vriend
Henk de Wit. Ook een goede beken-

nog wel vader Aarsman, een voetballiefhebber, die zag dat zijn kinderen door Cor werden overgehaald
om te gaan volleyballen. Cor dorst
er eerst nooit langs te gaan. Later
is het gelukkig allemaal goed gekomen en is Bertus Aarsman zelfs erelid van Atalante geworden! Ook weet
hij nog dat Roos Aarsman enthousiast was over het spelletje, ze wilde
ook altijd mee. Maar ja dat mocht
niet van de pastoor in die tijd. Dit
was geen vrouwensport, laat staan
een gemende sport! Later was Roos
een van de eerste speelsters van het
Vinkeveense vrouwenvolleybal.
Cor heeft lange tijd zelf gespeeld,
later ging hij zijn trainersdiploma
halen. Dat opleiden zat hem in het

boeken in de kast en vooral de talloze briefjes van een drukkerij met op
de achterkant een training. Hij had
tijd te kort en als de drukmachine
bezig was kon hij de training mooi
opzetten.

v.l.n.r. Joyce Kroon, Helene Kroon, Stefan Oussoren, Melanie Kroon, Kelvin
Hoogenboom, Marcel St. Nicolaas, Hein Aafjes, Jan van de Wees, Rogier
Schoenmaker, Annelies Bobeldijk, Ingrid Hagenaars en Diana van Dasler
Cor van Zwieten begin jaren ‘70
Hij geeft ook aan dat hij zijn gezin,
waar hij enorm trots is, eigenlijk tekort heeft gedaan doordat hij zo bevlogen was van het spelletje en het
ook altijd 100% goed wilde doen!
Wat dat betreft lijkt hij ook wel wat
op zijn vader.

Cor van Zwieten in zijn team van 1962
de bij Atalante. Maar er waren ook
stille periodes, waar de verveling de
kop op stak. Sommige luierden alleen, andere gingen kaarten of naar
de bioscoop, maar Cor mocht graag
sporten en daar speelden ze volleybal, dat vond hij erg leuk.
In maart 1950, na 2 en half jaar,
kwam hij terug naar Nederland. Dat
leuke volleybalspelletje wilde hij
ook graag overbrengen naar Vinkeveen. Op het stukje land wat we tegenwoordig kennen als kermisterrein in Vinkeveen mocht hij spelen,
met een touw en wat palen. Vlak bij
het ouderlijke huis van de Aarsmannen, dat kwam ook eigenlijk mooi
uit. Het enige wat hij moest “betalen” voor het plat getrapte gras was
een zakje kunstmest. Ook begonnen toen de studiereizen al. Met
zijn allen in de bus naar de vereniging SOS in Utrecht. Want in de steden was het volleybalspelletje al bekend. Langzamerhand ging het spelen van grasveldjes, schoolpleintjes
naar het gymzaaltje aan de provinciale weg. Met Piet van Asselen, Minus van Wijk, Herman en Ton Aarsman, Piet en Cor van Zwieten.
Liefhebber
Een nog te overwinnen punt was

bloed. Hij heeft lange tijd de hogere

Veel (oud)leden hebben Cor als trainer gehad. Langzamerhand heeft hij
verder afstand genomen en hij verontschuldigt zich dat hij niet meer
op de tribune zit, maar hij is nu actief bij een zangkoor waarvoor hij
ook regelmatig op pad is. Het blijft
een actieve persoon ondanks zijn
80 jaren! Ook is hij samen met zoon
Hans bezig met een boek over zijn
leven. Hierin staat veel informatie
over Vinkeveen en hoe hij alles mee
maakte. De bezetting, een foto van
terugtrekkende Duitsers uit Vinkeveen, zijn reis naar Nederlands Indie en natuurlijk heeft de volleybal
ook een plekje gekregen! Het wordt
een erg leuk boek met veel anekdotes, maar het is nog niet af!
Atalante organiseert aan het begin
van volgend seizoen op zaterdag 20
september een jubileumfeest voor

De Vinken 2 handhaaft
zich niet
Vinkeveen - Op zaterdag 7 juni speelde het door de Veensteker gesponsorde Vinken 2 zijn laatste wedstrijd van het veldseizoen.
Er was nog een kleine kans om volgend jaar ook 2e klasse te kunnen
spelen. Daarvoor zou vandaag in ieder geval tegen de nummer laatst,
Oranje Nassau 2 uit Amsterdam,
gewonnen moeten worden. De uitwedstrijd was 14-18 voor De Vinken.
Deze wedstrijd wist het achttal op
voorsprong te blijven tot aan de rust,
maar in de tweede helft kwamen de
Amsterdammers toch langszij. De
eindstand was 13-15.
Met een warm zonnetje startte De
Vinken 2 in de volgende formatie. In
de aanval begonnen Helene Kroon,
Melanie Kroon, Kelvin Hoogenboom
en aanvoerder Marcel St. Nicolaas.
Aan de andere kant van het veld bestond het verdedigingsvak uit Joyce
Kroon, Annelies Bobeldijk, Stefan
Oussoren en Rogier Schoenmaker.
Na het eerste fluitsignaal was het

Voorsprong
Al snel in de tweede helft was het
duidelijk dat een voorsprong van
vier punten lang niet genoeg was.
Waar het Veenstekerteam wat slordig was en de korf niet meer wist
te vinden was het Oranje Nassau
die de stand bracht tot 9-9. Het
ene doelpunt van De Vinken was
een fraai afstandsschot van Rogier.
Op datzelfde plekje scoorde hij ook
de 10-9. Je kon zien dat allebei de
ploegen echt concurrenten van el-

kaar waren. De doelpunten bleven aan allebei de kanten vallen tot
een kwartier voor tijd de uitploeg op
voorsprong kwam.
Met nog een paar minuten te gaan
was de stand 12-14. Met de inbreng
van Diana van Dasler en Ingrid Hagenaars kwam De Vinken nog wel
tot een doelpunt verschil. Een aantal grote kansen konden niet verzilverd worden. Het was Oranje Nassau die in de slotfase scoorde en zo
de winst behaalde.
Zo speelt De Vinken volgend jaar
een klasse lager. Er hadden in voorgaande wedstrijden meer punten
gepakt kunnen worden wanneer er
meer werd gescoord. Na de wedstrijd namen we afscheid van coach
en trainer Jan van de Wees die volgend jaar bij KIOS 1 in Nieuw-Vennip actief zal zijn. Namens het tweede bedankt voor je inzet en succes
volgend jaar! De Veensteker, alle invallers en reserves ook bedankt!

De Vinken volgend jaar
weer in 1e klasse!

Cor van Zwieten 2008
teams van Atalante getraind en gecoacht. Zijn team werd zelfs kampioen in 1972 en 1974. Zijn actieve
loopbaan als trainer/coach worden
onderstreept door diverse trainings-

leden, oud-leden, partners, ouders
van de jeugd, adverteerders, sponsors en betrokkenen. Feestgangers
kunnen zich aanmelden via www.
vv-atalante.nl

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
14 juni speelden het door Fortis gesponsorde eerste team van korfbalvereniging De Vinken de beslissende wedstrijd om promotie /degradatie voor de eerste klasse tegen Luno
uit Linschoten. Na een matige eerste helft wat resulteerde in een 53 achterstand met rust, wonnen de
Vinkeveners uiteindelijk met 8-11.
Hierdoor speelt De Vinken ook volgend jaar weer in de eerste klasse
op het veld.
Luno had het thuisvoordeel omdat ze tweede zijn geworden in de
tweede klasse. Op het grasveld in
Linschoten begon de Fortisformatie matig aan de wedstrijd. Er werd
weinig bewogen, daardoor hadden

Eindtoernooi Atalante
Vinkeveen - Al drie seizoenen sluit
volleybalclub Atalante het seizoen af
met een serie 2-2 toernooien. Vanaf
dinsdag 13 mei begon op dinsdagavond het eerste toernooi in de Boei
en lang voor die tijd werden er partners binnen de club gezocht. Afgelopen dinsdag was de vijfde en laatste avond en werden de winnaars in
de 3 categorieën bekend. Er werd
op drie niveaus gestreden: zo is er
een poule waarin bloedje fanatiek
gestreden werd om de eer te be-

Oranje Nassau die als eerste van
de nul af kwam. Het eerste Vinkendoelpunt volgde snel daarna. Na het
wisselen kwam De Veenstekerequipe op voorsprong door afstandsschoten van Joyce en Stefan en een
strafworp van Helene. Dit bracht de
stand naar 4-1. Tot aan de rust wist
bleef de voorsprong voor de thuisploeg. Met vier doelpunten voorsprong werd de nodige verkoeling
gezocht.

houden (fanatiek). Verder een poule
waarin de strijd aanwezig is, maar in
ietsje mindere mate (sportief) en er
is een poule waar het voornamelijk
gaat om een lekker gezellig avondje
volleybal (gezellig). Je kunt zelf kiezen voor welk niveau je je inschrijft.
Een team bestaat uit een dame en
een heer, maar omdat er meer dames dan heren zijn, mochten er ook
twee dames samen spelen. Er werden wedstrijden van 15 minuten gespeeld en fair play is altijd het motto,

maar mocht natuurlijk wel gepaard
gaan met een gezonde dosis enthousiasme en fanatisme. Want wie
wil er nou niet de beste van de vereniging zijn? Per categorie en avond
kon je rankingpunten verdienen. Per
avond kreeg de winnaar 10 punten
en voor elke lagere positie steeds 2
punten minder. De beste drie resultaten telden mee voor de ranking.
In de fanatieke poule werden Bas
van der Lubbe en Inge Tanja eerste. In de sportieve poule waren

dat herentrainer Sjaak Immerzeel
en Mirjam van der Strate. In de gezellige poule waren het net als vorig jaar de gezellige Nico Pappot en
Elly Vellekoop. In deze laatste poule speelden ook jeugdige talenten
Nivja Bartman en Jaimie Theijsmeijer die een mooie aanmoedigingsprijs kregen.
Al met al weer een prima gezellig en goed bezocht eindtoernooi in
de zaal. Het volgende evenement is
buiten op het feestweekterrein. Op
zaterdag 19 juli organiseert Atalante daar een 3-3 beachtoernooi op
2 zandvelden. Liefhebbers kunnen
zich opgeven via beach@vv-atalante.nl . Verder nog zeer vermeldenswaardig is het jubileumfeest op zaterdag 20 september voor leden,
oud-leden en betrokkenen. Geef je
op via de site www.vv-atalante.nl

ze te weinig kansen. Ook verdedigend waren De Vinken niet scherp,
waardoor Luno een voorsprong kon
pakken van 4-1, met name door vrije
ballen en een strafworp. Door doorloopballen aan de dameskant van
De Vinken werd de ruststand op 53 gebracht.

Vinken opent de tweede helft sterk
met een goed uitgespeelde aanval
wat het verschil weer op één verschil
bracht. Tot een stand van 8-5 gingen
de doelpunten over en weer. Daarna kwam Luno er niet meer aan te
pas. De Vinkeveners gingen gecontroleerder spelen en als team werd
er voor elkaar gewerkt. De kansen
werden nu wel afgemaakt en De

Vinken liep uit tot 8-11. Deze einduitslag zorgde ervoor dat de Fortisequipe zich handhaaft in de eerste
klasse. Doelpunten deze wedstrijd
kwamen uit de handen van: Angela
Sloesarwij, Charita Hazeleger (beide 3x), Peter Kooijman (2x), Mariska Meulstee, Arjan Kroon en Peter
Koeleman (allen 1x).
Afscheid;
Trainer/coach Dirk v/d Vliet wisselde
één minuut voor tijd de afscheidsnemende spelers; Pascal Kroon,
Susanne de Wit en Arjan Kroon. Zij
kunnen samen met Dirk vd Vliet, die
zelf ook afscheid neemt, terug kijken
op een moeizaam seizoen maar met
uiteindelijk een positieve afloop.
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Tweede plaats maar toch de
1e prijs voor HVM meisjes C1
Mijdrecht - Alhoewel de weersverwachtingen ’s morgens niet zo best
waren, gingen de meisjes van HVM
C1 met goede zin naar Amstelveen
toe om daar het Botter toernooi te
spelen. Zonder wissels en met 1
opgelapte speelster was het team
compleet en kon het de eerste wedstrijd beginnen tegen HBS. Dit was
een taaie ploeg die het moest hebben van de verdediging. Het wilde
maar niet lukken voor HVM om de
bal in het doel te krijgen. Door een
strafbal kon HVM uiteindelijk een
doelpunt scoren en daar bleef het
bij. De 2e wedstrijd was tegen Pi-

noké. Er moest op gras gespeeld
worden en dat betekend altijd “hard
werken”! Door goed samenspel wist
HVM 2x te scoren en omdat de verdediging het achter “dicht” hield,
bleef het 2-0. De volgende strijd
moest weer op het zandveld gespeeld worden. HVM was al lekker
ingespeeld en de C3 van Amstelveen kwam er bijna niet aan te pas.
Einduitslag 6-0 voor Mijdrecht! De
laatste wedstrijd van de poule tegen
de C2 van Amstelveen leek veel op
die ervoor. Er werd lekker gescoord:
5-0 gewonnen!! Uiteindelijk moesten de Mijdrechtse meisjes de fina-

le spelen tegen de winnaar van de
2e poule: C1 van Amstelveen. HVM
kwam al in het begin van deze 25
min. durende wedstrijd op achterstand. Helaas lukte het ons niet om
een tegendoelpunt te scoren. Door
een flitsende actie van keeper Ilse en goed verdedigingsspel bleef
het bij dit enige doelpunt. Hiermee
behaalde Mijdrecht een 2e plaats.
Het is de traditie van MHC Amstelveen, een club die 55 jaar bestaat,
om nooit de 1e prijs zelf te houden,
maar deze aan de winnaars van de
2e plaats te geven. Een sympathiek
gebaar !!

Spannende finaledagen bij VLTV
Vinkeveen - Afgelopen week hebben heeft de tennisjeugd van de
VLTV uit Vinkeveen getennist voor
het behalen van een plek in het finaleweekend. Op zaterdag werden
de troostronde finales gespeeld,
terwijl op zondag de finalewedstrijden dubbel, single en mixed tennis
op het programma stonden. Zaterdagavond waren de kinderen niet
meer te herkennen tijdens het feest
met als thema ‘Kom andersom en
doe raar met je haar’. De volgende
ochtend kon het publiek vanaf een
vol terras in zonnetje genieten van
spannende wedstrijden. Eind van de
dag werden de bekers uitgereikt en
kon iedereen terugblikken op een
geslaagde week.
Uitslagen VLTV
Jeugdclubkampioenschap 2008
Meisjes enkel 10
1. Lisa Smelik
2. Nina Talsma
Meisjes enkel 12

1. Jill Ongering
2. Denise Overwijk
Meisjes enkel 14
1. Milou Margaroli
2. Dewy Kluft
Meisjes enkel 17
1. Natasja Terpstra
2. Maaike Schaap
Jongens enkel 10
1. Delano Kluft
2. Jorrit Penseel
Jongens enkel 12
1. Jur Horsman
2. Teije de Haan
Jongens enkel 14
1. Koen Berentzen
2. Bart Volmer
Jongens enkel 17
1. David Avakian
2. Jon Mouter
Meisjes dubbel 12
1. Femke Volmer / Danielle Willekes
2. Maxine Eikelboom / Denise Overwijk
Meisjes dubbel 14

1. Dewy Kluft / Demi Mayer
2. Eline Akkermans / Veerle Tuijnman
Meisjes dubbel 17
1. Fenne de Haan / Maaike Schaap
2. Liselotte Berentzen / Nikki Pierrot
Jongens dubbel 10
1. Jorrit Penseel / Sep Rehbach
2. Dave van de Plaat / Levi Witteveen
Jongens dubbel 12
1. Teije de Haan / Jur Horsman
2. Tomas Juch / Neal Klesman
Jongens dubbel 14
1. Koen Berentzen / Derek Ongering
2. Jesse Schaap / Bart Volmer
Jongens dubbel 17
1. Koen Berentzen / Pim Berentzen
2. Rik van Eekelen / Jelle Meijer
Gemengd dubbel 12
1. Jill Ongering / Tomas Juch
2.Milou Margaroli / Cedric Provost
Gemengd dubbel 14
1. Veerle Tuijnman / Jur Horsman
2. Damaris Engelschman / Benjamin Engelschman

Dylan Brugman zilver op NK-turnen

Atlantis B1voor tweede
maal ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Het gesponsorde Ruijgrok Makelaars team van Atlantis heeft het afgelopen seizoen
2007/2008 goed gepresteerd. Na
het behalen van de tweede plek tijdens de eerste veldcompetitie, wist
Atlantis B1 tijdens de zaalcompetitie het kampioenschap te behalen,
door de eerste wedstrijd met een
gelijkspel en de rest alleen maar
winstpunten. Met volle moed en een
goed zelfvertrouwen begon het gesponsorde Ruijgrok Makelaars team
aan de tweede veldcompetitie. In de
hoop ook hier weer een kampioenschap te behalen.
De eerste wedstrijd werd uitgespeeld tegen KVA in Amstelveen.
Met een frisse start begon Atlantis B1 aan deze wedstrijd. Op een
of andere manier wist Atlantis B1
er weer voor te zorgen dat de eerste competitie wedstrijd gelijk werd
gespeel, 5-5.
Maar de week erna volgde de eerste
thuiswedstrijd voor de Atlantis B1.
Na het gelijk spel tegen KVA, wist
Atlantis B1 tegen KIOS (N) met een
ruime overwinning, 13-5, de eerste
overwinningspunten binnen te halen. De tweede thuiswedstrijd tegen
De Vinken werd eveneens afgesloten met een overduidelijk winst, het
scorebord eindigde op 10-6. Na el-

ke tegenstander een keer te hebben gehad, moest Atlantis B1 nog
3 wedstrijden spelen. Het kampioenschap was steeds meer in zicht.
Nadat Atlantis B1 ook de uitwedstrijd tegen de Vinken uit Vinkenveen wist af te sluiten met een winst
van 7-3, werd het steeds spannender. In principe had Atlantis B1 nog
1 wedstrijdpunt nodig om alleen op
de bovenste plek te staan. Vol goede moed begon Atlantis B1 aan de
laatste uitwedstrijd tegen KIOS (N)
uit Nieuw-Vennep. Zonder hun eigen coach, maar onder leiding van
Marijke Pauw werd ook deze wedstrijd gewonnen, 7-5 voor Atlantis.
Het kampioenschap was al binnen,
maar omdat het team zowel de coaches en een aantal spelers miste,
werd het kampioenschap de laatste thuiswedstrijd gevierd. En ook
de laatste wedstrijd tegen KVA werd
met een ruime zeggen gewonnen,
15-3. Helaas is de wedstrijd 5 minuten voor tijd gestaakt, door onsportief gedrag van de tegenstander.
Maar dit kon de pret niet bederven.
Die middag na de wedstrijd is Atlantis B1 op het dakterras gehuldigd in bijzijn van familie, vrienden
en reserves. Daarnaast mag zeker
onze sponsor Ruijgrok Makelaars
niet vergeten worden, die eveneens
als de vorige kampioenschap hier-

bij aanwezig was. Namens de coaches en spelers willen wij iedereen
die ons dit seizoen gesteund heeft
tijdens onze wedstrijden bedanken
en hopen jullie tijdens de volgende competitie allemaal weer terug
te zien.
Onderleiding van Jimmy de Koning
en Wilma Kranenburg heeft Atlantis B1 twee keer in een seizoen een
kampioenschap op hun naam weten
te schrijven. Iets waar het team erg
trots op mag wezen. Het gesponsorde Ruijgrok Makelaars team bestaat
uit, bij de dames: Megan van Aaken,
Iris Facee Scheaffer, Cynthia Sassen
en Wendy Kentrop. De heren: Maarten van Diemen, Maarten Helsloot,
Jeroen Korver. Robin van ’t Schip en
Lars van Walraven.
In september 2008 zal een groot
deel van de spelers Atlantis B1 verder gaan met Jimmy de Koning als
coach en trainer. Daarnaast moesten een aantal spelers helaas afscheid nemen van dit super gezellige team. Zij moeten jammer genoeg
door naar de A-jeugd.
Iedereen die Atlantis B1 heeft aangemoedigd, ingevallen heeft of op
een of andere manier erbij betrokken waren. Nogmaals HARTSTIKKE
BEDANKT.

Mijdrecht - Dylan Brugman
(Mijdrecht) heeft op zaterdag 7 juni
in Alphen aan de Rijn de 2e plaats
op de Nederlandse Kampioenschappen turnen behaald. Dit deed hij in
de klasse jeugd eerste divisie. Voor
zijn trainingen gaat Dylan 4 keer per
week op en neer naar zijn club Pax
in Haarlem. Dit heeft zijn vruchten
afgeworpen.

turner verder in de klasse junior eerste divisie. We wensen Dylan en zijn

trainers veel succes en blijven zijn
verrichtingen volgen.

Hij begon zaterdag op vloer met een
nette oefening die hem 12,55 punten
opleverde. Het volgende toestel voltige is niet zijn favoriet en dat bleek
ook, hij moest het toestel helaas 2
keer verlaten en liet hierdoor kostbare punten liggen. Na een peptalk van zijn trainers Jos van Klink
en Frank Weber zette hij hierna op
ringen het 2e cijfer van de wedstrijd
neer. Daarna volgde het onderdeel
sprong, waar Dylan voor het eerst
en als enige een gestrekte tsukahara uitvoerde, wat hem met 14,15
punten veruit het hoogste cijfer bezorgde. Vol goede moed begon hij
aan brug wat hem ook het 2e cijfer
opleverde en als laatste rek, goed
voor het 3e cijfer van de wedstrijd.
Met een totaal van 71.250 punten
mocht hij de zilveren medaille in
ontvangst nemen.
Zondag 8 juni waren de toestelfinales, ook hier bleek Dylan succesvol.
Hij won zondag nog twee gouden
medailles op brug en op rek, en nog
één bronzen medaille op sprong.
Dat het teamgevoel onder de jongens van Pax sterk aanwezig is,
bleek wel uit het feit dat ook zijn
clubgenoten Niels van Tol, Just Allebes en Bjorn Rous met medailles
om huiswaarts keerden.
Volgend seizoen gaat deze 14-jarige

Atlantis E1 net geen kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis E1, gesponsord
door optiek van der Zwaard hun
laatste wedstrijd. Dit was een belangrijke wedstrijd voor Atlantis. Als
deze wedstrijd gewonnen zou worden, zouden ze kampioen worden.
Het kampioensschap moest dan wel
gedeeld worden met SDO E2. Het
werd dus een spannende wedstrijd
tussen Atlantis E1 tegen SDO E2.
Atlantis ging goed van start. De eerste aanval werd gevormd door: Sander van Diemen, Max van Vliet, Giny
Stam en Suzanne Pijper. In de verdediging hadden de coaches voor:
Sven van Putten, Yara van Es (als
heer), Joëlle Bakker en Claudia van
Avezaath gekozen. Kevin Keijman
begon de eerste tien minuten aan
de kant. De eerste aanval van Atlantis begon heel goed. Ze creëerde
al gelijk heel veel kansen. Dit leidde al heel gauw tot een 1-0 voorsprong voor Altantis. Dit prachtige
doelpunt kwam van Suzanne Pijper
met een korte kans. De voorsprong
was maar voor korte duur want SDO
maakte alweer 1-1. Het werd tijd om
te wisselen. Kevin Keijman kwam erin voor Sander van Diemen. Nu was
het tweede aanvalsvak van Atlantis
aan de beurt. Dit vak was goed op
elkaar ingespeeld, want vlak na elkaar werd er 2-1 en de 3-1 gescoord
door een korte kans van Joëlle Bakker en een mooi afstandsschot van
Yara van Es. SDO liet het er niet bij
zitten en wilde graag alleen kampi-

oen worden door er voor rust nog
twee in te gooien en was de ruststand 3-3. Na de rust kwam Sander van Diemen in het veld voor Max
van Vliet. Deze aanval creëerde weer
zat kansen maar helaas gingen deze kansen er niet. Bij SDO helaas
wel en zij scoorde de 3-4. Als laatste
werd Max van Vliet gewisseld voor
Sven van Putten. Ook deze aanval
kregen zat kansen, veel ballen gingen net van het randje van de korf
af. In de laatste paar minuten maakte SDO nog 3-5. Het zag er niet
meer naar uit dat Atlantis kampioen
zou worden. Maar ze bleven vechten tot het einde van de wedstrijd.

SDO is alleen kampioen geworden.
De strafworpen werden door Atlantis nog wel gewonnen met 9-8.
Graag willen we de sponsor optiek
van der Zwaard bedanken. Als eerste dat ze weer de E1 hebben willen
sponsoren en ten tweede hadden
ze ook nog voor een klein cadeautje gezorgd voor de kinderen. Alle kinderen kregen van de sponsor
een medaille.Ook aan de coaches
van het team was gedacht. Hartelijk
dank hiervoor! Ze zijn dan wel niet
kampioen geworden, ze hebben allemaal ontzettend hun best gedaan
om kampioen te worden. Op naar
het volgende seizoen!

