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www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIE
BEZORGERS
Heb jij vakantie en wil je wat

extra’s bijverdienen?
Heb je tijd op woensdagmiddag?
We hebben nog diverse wijken

in Uithoorn en De Kwakel:
Bel (tijdens kantooruren)

0251-674433
Vragen naar Rogier of Marco

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

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

ontwikkeling

www.park-krayenhoff.nl

20
61

-0
9a

inschrijving koopwoningen 
sluit maandag 22 juni 12.00 uur

8
twee-onder-
een-kapwoningen
koop

28
appartementen
koop

vanaf
€ 417.500,– v.o.n.

vanaf 
€ 259.500,– v.o.n.

Uithoorn - Het heeft er alle schijn 
van dat op de R.-K. begraafplaats 
aan het Zijdelveld in Uithoorn (ge-
legen parallel aan de N201) binnen 
afzienbare tijd een grafruiming zal 
plaatsvinden. De begraafplaats be-
hoort (inmiddels) tot de R.-K. paro-
chie Emmaüs in Uithoorn. Daarvoor 
was het van de parochie St. Jan de 
Doper waarvan de leden kerkten in 
de Schanskerk. Over die kerk is veel 
commotie (geweest), omdat het bis-
dom om financiële redenen besloot 
de kerk af te stoten. Nog steeds is 
niet duidelijk wat er nu met het mo-
numentale gebouw én dus het be-
schermde dorpsgezicht gaat ge-
beuren. Het heeft er alle schijn van 
dat de historische begraafplaats nu 
het volgende kind van de rekening 
wordt. De begraafplaats is in par-
ticulier eigendom van de huidige 
parochie. Dat betekent dat de ge-
meente Uithoorn er weinig zeggen-
schap over heeft. De begraafplaats 
is bijna 100 jaar oud. De oudste gra-
ven dateren van vóór de Eerste We-
reldoorlog en hebben inmiddels his-
torische waarde. Er zijn familiegra-
ven en enkelvoudige graven, maar 
ook kindergrafjes.

De begraafplaats ziet er goed on-
derhouden uit en wordt als een oord 
van rust ervaren tussen de volle be-
bouwing.

Het viel bezoekers van de begraaf-
plaats en bewoners van de naaste 
omgeving op dat er veertien dagen 
geleden ineens bordjes bij onge-
veer 80 procent van alle graven wa-
ren geplaatst. Op de begraafplaats 
staan bovendien paaltjes, voorzien 
van een houten bord met daarop 
een brief van het parochiebestuur. 
Daarin staat vermeld wat men van 
plan is en dat nabestaanden con-
tact kunnen opnemen met het pa-
rochiesecretariaat. Om ‘administra-
tieve redenen’ wordt erbij gezegd. 
Naar het aantal nabestaanden van 
wie een adres bekend was had men 
reeds een brief gestuurd, zo staat 
er verder. Voorts wordt melding ge-
maakt van het feit dat er mogelijk 
zal worden overgegaan tot grafrui-
ming. Apart op het toegangshek 
hangt een briefje waarin staat ge-
schreven dat men ‘de bijdrage voor 
het onderhoud kan overmaken op’... 
waarna een bankrekeningnummer 
volgt. Tevens wordt het adres en het 
telefoonnummer van het parochie-
secretariaat aangegeven.

Begraven of te water laten?
Het is natuurlijk de vraag in hoever-
re nabestaanden van de overlede-
nen de begraafplaats nog bezoeken 
en/of kennis kunnen nemen van het 
besluit van de parochie. Bestuurs-
lid van de Emmaüsparochie, de heer 

B. Verlaan, gaf desgevraagd te ken-
nen dat de begraafplaats sinds 1991 
gesloten is en dat er geen begrafe-
nissen meer plaatsvinden. Hij vindt 
het logisch dat er grafrechten moe-
ten worden betaald als nabestaan-
den er prijs op stellen dat het graf/
de graven van hun dierbaren op die 
plaats behouden moet(en) blijven. 
Op de vraag of er in de nabije toe-
komst weer mensen begraven wil-
len of kunnen worden, was het ant-
woord vaag:... “Wil men dan begra-
ven of te water gelaten worden?”...
Waaruit geconcludeerd kan wor-
den dat nieuwe begrafenissen op 
dit stukje grond niet meer aan de 
orde zijn, gelet op de hoge grond-
waterstand. Mocht men dus over-
gaan tot ‘ruiming’, dan rijst de vraag 
wat er dan met de grond gaat ge-
beuren. Verkopen aan de gemeente 
of hoogste bieder om er vervolgens 
woningbouw op los te laten? Het 
zou een lucratieve optie zijn voor het 
toch al armlastige bisdom en de pa-
rochie. Overigens werd door de heer 
Verlaan toegezegd dat er deze week 
een persbericht over de begraaf-
plaats zou uitgaan naar de media. 
Daar hebben wij tot op heden nog 
geen kennis van kunnen nemen. 
Wie meer informatie wenst kan con-
tact opnemen met het secretariaat 
van de Emmaüsparochie: tel. 0297-
561439.

Grafruiming R.-K. begraafplaats 
Zijdelveld op komst?

Bij nagenoeg 80 procent van de graven staat een bordje. 
Indien geen contact met het secretariaat wordt opgenomen wordt ruiming van de graven overwogen.

Drie flats aan de Europarei 
worden niet gerenoveerd
Bewoners woest op Woongroep Holland
Uithoorn - Woongroep Holland 
heeft zich de woede van de bewo-
ners van de Churchill-, Gasperi- en 
Straatsburgflat op de hals gehaald 
door aan de bewoners van deze flats 
een brief te sturen dat zij niet meer 
voornemens is de flats te renoveren. 
Dit is wel gebeurd bij de andere zes 
flats in de Europarei. Woongroep 
Holland laat in haar berichtgeving 
hierover weten dat voor deze flats 
‘een nieuw traject wordt gestart’. Eén 
en ander is de uitkomst van het eva-
luatierapport ‘Effecten in feiten en 
cijfers’ dat door Woongroep Holland 
is opgesteld. De bewoners van de 
flats ervaren dit als een onduidelij-
ke en onrust veroorzakende bericht-
geving. Want zij hebben geen ken-
nis van het evaluatierapport en wat 
het ‘verdere traject’ inhoudt. Mis-
schien wel sloop?... Dat zou je rein-
ste kapitaalvernietiging zijn, aange-

zien de flats destijds bij de bouw als 
luxe en zeer moderne flats werden 
gekenschetst. Dat ze nu een vorm 
van aanpassing zouden moeten on-
dergaan omdat ze niet meer vol-
doen aan de eisen van deze tijd, is 
logisch. Dat is immers bij de anders 
flats ook gebeurd? Maar dat schijnt 
verleden tijd te zijn.

Doekje voor het bloeden is dat 
Woongroep Holland nu met alle 
bewoners van de betreffende flats 
een persoonlijk gesprek wil hebben 
en hen enquêteformulieren wil la-
ten invullen hoe zij vinden dat het 
nu verder moet en wat hun wensen 
zijn. Dat is onderdeel van het ‘nieu-
we traject’ dat Woongroep Holland 
zegt te willen gaan opstarten. An-
ders gezegd: weer van vooraf aan 
beginnen? De bewonerscommissie 
Europarei-3 is fel van leer getrok-

ken tegen de plannen van Woon-
groep Holland die als een donder-
slag bij heldere hemel uit de lucht 
zijn gevallen. Dat het besluit van de 
woningbouwcorporatie veel onrust 
teweegbrengt en verontwaardiging 
wekt laat zich raden. Een woord-
voerder van Woongroep Holland 
zegt dat men eerst met de bewoners 
om tafel gaat zitten. De uitkomsten 
van de gesprekken wil men samen 
met het evaluatierapport als basis 
gebruiken om invulling aan het ver-
volgtraject te geven hoe het nu ver-
der moet.
(Lees verder elders in deze krant)

Bewoners van de Gasperiflat, Chur-
chill- en Straatsburgflat van de Euro-
parei hebben het nakijken nu Woon-
groep Holland hun flats niet meer wil 
moderniseren

VERMIST Wie heeft mijn kat gezien?

Hij wil wel luisteren naar de 
naam Floris. Het is een rode 
kater, zijn  staart ligt vaak met 
een krul op zijn rug. 
Niet meer thuis geweest 
sinds 11 juni donderdag-
avond laat. 
Ligt hij soms bij u in de 
schuur of in “het tuinhuisje”, 
of heeft u hem ergens zien 
liggen, wilt u dan contact met 
mij opnemen?

Hij hoort thuis op Witkopeend 
12, bij Janny Zuidervaart.

Tel. nr. 06 81473979 of 
0297-560117

Voor een goede tip is er een 
beloning aanwezig, ook in 
geval van slecht nieuws.

De Kwakel - Onder invloed van te-
veel alcohol reed een 30-jarige man 
uit Amstelveen zaterdagnacht 13 ju-
ni rond twaalf uur tegen een licht-
mast op de Noorddammerweg in De 
Kwakel. Niemand raakte gewond, 

maar de auto liep forse schade aan 
de voorzijde op. De bestuurder is 
aangehouden en bleek ruim twee 
keer de toegestane hoeveelheid te 
hebben gedronken. 
De automobilist kon zich de aan-

rijding niet herinneren en dacht 
slechts een stoeprand geraakt te 
hebben. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. De schade aan zowel auto als 
de lichtmast is geheel voor eigen re-
kening. 

Uithoorn - De politie onderzoekt 
twee gevallen van aankopen via in-
ternet. Het gaat om een spelcom-
puter en concertkaartjes. Het geld 

is door de slachtoffers wel gestort, 
maar ze hebben er niets voor terug-
gekregen. Blijf vooral argwanend bij 
aankopen via internet.

Dronken bestuurder tegen paal
Inbraak 
telefoonwinkel
Uithoorn - Een telefoonwinkel is 
woensdagnacht 10 juni, rond vier 
uur, slachtoffer geworden van een 
inbraak. Daders vernielden een ruit 
aan de voorzijde en namen een aan-
tal telefoons mee.

Uithoorn - Op de Wiegerbruinlaan 
en de Zijdelweg zijn twee automobi-
listen aangehouden voor rijden on-
der invloed. 

De eerste had maar liefst vijfmaal de 
toegestane hoeveelheid gedronken, 
de tweede viermaal. Beiden moes-
ten hun rijbewijs inleveren.

Twee aanhoudingen voor 
rijden onder invloed

Oplichting via internet
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

C O L O F O N
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Het grondwateronderzoek dat de ge-
meente Uithoorn in samenwerking 
met Grontmij Nederland bv heeft 
gehouden, heeft ruim 800 ingevul-
de enquêteformulieren opgeleverd. 
Wethouder Levenbach is erg posi-
tief over dit grote aantal reacties. “De 
uitkomst zal een goed beeld geven 
op de centrale vraag of er in Uithoorn 
grondwaterproblemen zijn”. Vanaf 7 
juli 2009 zal de gemeente meer ge-
detailleerde uitkomsten beschikbaar 
stellen.
Op 1 januari 2008 is een nieuwe 
wet in werking getreden: de Wet ge-
meentelijke watertaken. Deze nieu-
we wet stelt de gemeenten beter in 
staat een bijdrage te leveren aan de 
aanpak van watervraagstukken. Eén 
van de problemen kan schade door 
grondwater zijn.
Om inzicht te krijgen in de grondwa-

terstand zijn alle inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel via een huis 
aan huisbrief en via www.uithoorn.
nl en de gemeentepagina attent 
gemaakt op deze enquête. Daar-
in is gevraagd naar hun ervaringen 
op het gebied van grondwater en 
grondwateroverlast/onderlast (te ho-
ge of te lage grondwaterstand). Met 
de resultaten van de enquête zal de 
gemeente in kaart brengen hoe de 
inwoners water beleven, welke idee-
en zij hebben en waar zij grondwa-
teroverlast ondervinden. De enquê-
te kon via Internet of via een in het 
gemeentehuis verkrijgbaar formulier 
worden ingevuld van 27 april tot 5 ju-
ni 2009. Ruim 800 mensen uit Uit-
hoorn en De Kwakel hebben de en-
quête ingevuld.
Nadere informatie volgt via de ge-
meentepagina en www.uithoorn.nl

Ruim 800 reacties 
op enquête 
grondwateronderzoek

De telefooncellen aan de 
Kerklaan in De Kwakel en op 
het Marktplein in Uithoorn zijn 
onrendabel geworden. Daar-
om heeft de KPN aan de ge-
meente voorgesteld deze tele-
fooncellen weg te halen. Na 
een inspraakronde hebben 
B&W besloten dat de telefoon-
cellen mogen worden verwij-
derd. Uiteindelijk hebben de 
fi nanciële gevolgen en het feit 
dat de telefooncellen niet al-
tijd bruikbaar zijn bij deze be-
slissing de doorslag gege-
ven.

Voordat het college een besluit nam 
over verwijderen of handhaven 

van de telefooncellen, zijn 
de inwoners van Uithoorn 

en het Buurtbeheeroverleg van De 
Kwakel en van Oude Dorp via een 
oproep op de gemeentepagina en 
de gemeentelijke website in de ge-
legenheid gesteld te reageren. Er 
zijn in totaal 4 reacties binnengeko-
men bij de gemeente. Die reacties 
waren niet eenduidig. Besloten is 
de gemeentelijke reactie op het ver-
zoek van KPN met name af te laten 
hangen van andere factoren, zoals 
de fi nanciële gevolgen. Ook is mee-
gewogen dat telefooncellen vanda-
lismegevoelig zijn en dat het hand-
haven van de cellen dus niet bete-
kent dat ze ook altijd bedrijfsklaar 
zijn. Daarnaast hebben steeds meer 
mensen een mobiele telefoon. KPN 
is verzocht de gemeente te informe-
ren over het tijdstip waarop de tele-
fooncellen verwijderd worden.

KPN mag telefooncellen 
bij Kerklaan en 
Marktplein verwijderen

Op 8 juni jl. hebben B&W besloten 
de Detailhandelsstructuurvisie, Vi-
sie Toerisme & Recreatie en Eco-
nomisch ruimtelijke visie Bedrijven-
terrein Uithoorn aan te dragen als 
bouwstenen voor de Economische 
Visie. Hiermee zijn alle 5 de bouw-
stenen voltooid en kan begonnen 
worden met het opstellen van de 
Economische Visie. In de Econo-
mische Visie zal een belangenaf-
weging plaatsvinden tussen de ver-
schillende bouwstenen. Daarbij heb-
ben B&W uitgesproken dat de toe-
komstige uitvoering van de econo-
mische visie geen eenzijdige taak 
van de overheid kan zijn.

De economie van Uithoorn heeft 
veel facetten. De vijf hoofdfacetten 
zijn Arbeidsmarkt, Tuinbouwsector, 
Detailhandel, Toerisme & Recreatie 
en Bedrijventerrein. Naar elk van de-
ze onderdelen zijn in de afgelopen 
tijd onderzoeken uitgevoerd. Hier-
in is gekeken naar de huidige stand 
van zaken en naar de toekomst. 
Voor de inbreng bij het onderzoek 
is gebruik gemaakt van de experti-
se van het bedrijfsleven, gemeente 
en het onderzoeksbureau. Deze on-
derzoeken vormen de bouwstenen 
voor het opstellen van de Economi-
sche Visie.

De drie nu vastgestelde bouw-
stenen samengevat
In de eerste bouwsteen, de Detail-
handelsstructuurvisie, geeft onder-
zoeksbureau Droogh Trommelen en 
Partners (DTNP) een beeld van de 
huidige detailhandelsstructuur  en 
bestempelt deze als suboptimaal. 
De verdeling van detailhandel over 
meerdere winkellocaties in de ge-
meente zorgt voor verspreiding van 
de koopkracht. Daardoor is er per 
winkelcentrum te weinig draagvlak 
voor  een uitgebreid winkelaanbod. 
Het bureau adviseert om in de toe-
komst de detailhandel zoveel moge-
lijk te concentreren in het hoofdwin-
kelcentrum in het Oude Dorp. Naast 
een hoofdwinkelcentrum is er vol-
gens het bureau ruimte voor een 
sterk wijkwinkelcentrum. Deze rol is 
volgens het bureau weggelegd voor 
winkelcentrum Zijdelwaardplein. Het 
bureau adviseert de overige winkel-
locaties in omvang te bevriezen zon-
der afbreuk te doen aan bestaande 

rechten. Het bureau vindt het winke-
laanbod in De Kwakel passend voor 
deze kern en is van mening dat de 
winkels daar deze rol ook in de toe-
komst blijven vervullen.
In de tweede bouwsteen, Visie Toe-
risme en Recreatie, adviseert DTNP 
de gemeente om de bestaande toe-
ristische en recreatieve kwaliteiten 
van Uithoorn te versterken. De doel-
groep bestaat vooral uit eigen bewo-
ners en die van de regio. Het ont-
wikkelen van grootschalige recrea-
tiemogelijkheden is niet realistisch. 
Daarnaast moet volgens het bureau 
worden gewerkt aan het met wan-
del-, fi ets-, en vaarroutes aan elkaar 
verbinden van toeristische knoop-
punten, zoals dorpscentrum, forten, 
Thamerkerk, Amstel en de polders. 
In de derde bouwsteen, Economisch 
ruimtelijke visie Bedrijventerrein Uit-
hoorn, geeft  onderzoeksbureau In-
teregion zijn visie op de toekomst 
van het bedrijventerrein. Als de ge-
meente Uithoorn ook in de toekomst 
een gezonde leefgemeente wil blij-
ven dan is, volgens Interegion, het 
bedrijventerrein in zijn huidige om-
vang nodig. De huidige fl inke leeg-
stand en lichte verloedering kan vol-
gens het bureau worden tegenge-
gaan door het verbeteren van de be-
reikbaarheid en beeldkwaliteit, meer 
evenwicht tussen de plaatselijke be-
roepsbevolking  en -economie en re-
gionale afstemming van de invulling 
van het bedrijventerrein. 

Samenwerking
Voor een succesvolle uitwerking 
van de economische visie zullen de 
verwachtingen over en weer tus-
sen het georganiseerde bedrijfsle-
ven en overheid helder moeten zijn. 
B&W willen graag in een gezamen-
lijk convenant afspraken over taken, 
verantwoordelijkheden en planning 
vastleggen.

Vervolg
Nu gaat de gemeenteraad zich bui-
gen over de vijf bouwstenen. Na 
het zomerreces zal de raad een uit-
gangspuntennotitie voor de Econo-
mische Visie vaststellen. Met deze 
uitgangspuntennotitie zullen B&W 
in de maanden daarna de Economi-
sche Visie gaan uitwerken. De Eco-
nomische Visie zal vervolgens in de 
inspraak worden gebracht.

Bouwstenen 
Economische Visie 
Compleet

Tijdelijk hondenborden
Veel mensen die hun hond uitlaten 
houden zich goed aan de regels met 
betrekking tot de hondengebieden. 
Maar jammer genoeg niet ieder-
een. Wij krijgen veel klachten over 
hondenpoep op andere groenstro-
ken, de stoep en zelfs op speelveld-
jes. Dit komt vooral voor op groen-
stroken of speelveldjes die aanslui-
ten aan een route of losloopgebied. 
Om nog eens extra duidelijk te ma-
ken dat dit niet de bedoeling is plaat-
sen we op diverse overlastplaatsen 
tijdelijke borden waaruit blijkt dat de-
ze plekken geen onderdeel zijn van 
het hondenuitlaatgebied.

Waar staan borden?
De komende periode staan de bor-
den op of rond:
Willem Klooslaan; hoek Burgemees-
ter Kootlaan /Iet Stantsweg

Extra controles
Op de plekken met borden wordt ex-
tra gecontroleerd door de gemeen-
tesurveillanten. Als zij een overtre-
ding constateren, kunt u een boete 
krijgen. 

De algemene regels
Wat zijn ook al weer de regels? In 
Uithoorn zijn de hondenroutes en 

hondenlosloopgebieden duidelijk 
aangegeven met opvallende bor-
den en paaltjes. De paaltjes met ro-
de (uitlaatroute) en groene (losloop-
gebied) plaatjes geven de grenzen 
aan. Voor de losloopgebieden geldt 
dat hondenpoep niet hoeft te worden 
opgeruimd en dat honden lekker los 
mogen lopen. Op de hondenroutes 
moeten de honden zijn aangelijnd en 
moeten de drollen op verhardingen 
worden opgeruimd. In het groen mo-
gen ze blijven liggen. Overal elders 
moet altijd de hond zijn aangelijnd 
en moet hondenpoep worden op-
geruimd. Op speelplaatsen mogen 
honden helemaal niet komen. Meer 
informatie kunt u vinden op www.uit-
hoorn.nl/in_uithoorn/wonen/honden 
of in de ‘hondenfolder’ die u gratis 
kunt afhalen bij de receptie in de hal 
van het gemeentehuis.

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen via e-mail (ge-
meente@uithoorn.nl, o.v.v. honden-
borden), of tel. (513111) of schrifte-
lijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn) een locatie voor 
tijdelijke hondenborden voorstel-
len. Geregeld worden de bor-
den op een nieuwe lo-
cat ie gehan-
gen.

Nieuwe plaats tijdelijke 
hondenborden

Kinderinspraak 
speelbeleidsplan
In het kader van het speel-
beleidsplan worden de ko-
mende tijd weer diverse bij-
eenkomsten georganiseerd. 
Het gaat om de laatste ron-
de: de kinderinspraak. 

Voor speelzones uit de eerste 
ronde zijn de ontwerpen klaar en 
de keuze is nu aan de kinderen 
die bij de speelzones wonen. Al-
le kinderen van 0 t/m 8 jaar mo-
gen hun stem uitbrengen op het 
ontwerp dat zij het mooiste vin-
den. Het ontwerp met de mees-
te stemmen zal in het najaar wor-
den uitgevoerd.  
Op 15 en 16 juni waren er kinder-
inspraakbijeenkomsten over de 
speelzones Meerwijk en De Kwa-
kel. 

De volgende bijeenkomsten zijn 
op:

22 juni 16-17.30 uur 
in Buurtsteunpunt Legmeerplein
Speelzones De Legmeer
- speelzone Boterbloem, 
 Bijvoet, Bertram, Brunel, 

Bieslook, Langs de Baan 
 en Op de Klucht
- speelzone Sportlaan, 
 J. Obrechtlaan, Zijdelweg, 

H.F. Andriessenweg, W. de 
Feshweg, H. Bosmansweg, 
A. Wilaertweg, P. Hellendaal-
weg, J.P. Sweelickweg, Burg. 
Kootpark, B. Zweershof, 

 C. v. Renneshof, D. 
 Schäferhof en I. Stantsweg
- speelzone Zegge, Wederik, 

Aan de Zoom, Zonnedauw, 
Muur, Aan het Spoor, 

 Weegbree

30 juni 16-17.30 uur 
in gemeentehuis
Speelzones Oude Dorp, 
Thamerdal en Zijdelwaard
- speelzone J. v. Olden-
 barneveldtlaan, R. de Bee-

renbroucklaan, Aalberselaan, 
Treublaan, Nolenslaan, 

 Talmalaan, Thorbeckelaan, 
Dreeslaan, Prinses 

 Christinalaan en Colijnlaan
- speelzone Oude Dorp
- speelzone Achterberglaan, 

Nijhoffl aan, Wiegerbruinlaan, 
Marsmanlaan, Elsschotlaan, 
Slauerhoffl aan, Du 

 Perronlaan, Ter Braaklaan en 
Arthur van Schendellaan

29 juni 13.30-15.30 uur 
in gemeentehuis
Speellandschap 
Egeltjesbos  
De kinderen uit groep 7 en 8 van 
basisschool De Zon mogen hun 
stem uitbrengen op het mooiste 
ontwerp.

Belangstellenden zijn van har-
te uitgenodigd om op bovenge-
noemde data de diverse ontwer-
pen te komen bekijken.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad van de 
gemeenteraad van Uithoorn, gezamenlijk met de raad van Aalsmeer, op don-
derdag 18 juni 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithoorn. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
De voorzitter van de raad, Mevrouw H.L. Groen.

AGENDA
1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   mevr. G. Veninga
1.1  Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld.
1.2  Mededelingen raadsleden, portefeuillehouders Raads-/collegeleden
1.3 19.35-20.00 E-programma/Gov.United. De raden van Aalsmeer en Uithoorn worden 
  geïnformeerd over de status van het e-programma in het algemeen 
  en het onderdeel Gov.United in het bijzonder. Presentaties door 
  mevr. Van Havelmonde en de heer Hof, programmamanagers.
  Doel: Informatievoorziening aan de raden
1.4 20.00-21.00 Stadsregio. De raden van Aalsmeer en Uithoorn worden aan de hand 
  van een presentatie geïnformeerd over de Stadsregio. 
  De presentatie wordt verzorgd door de heer Joustra, secretaris Stadsregio. 
  Doel: Informatievoorziening aan de raden
 21.00 Sluiting vergadering  Voorzitter

HOOFDLIJNEN OPEN-
BARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 
11 JUNI 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft 
één persoon gebruik gemaakt van 
het recht om in te spreken. Het on-
derwerp betrof de fi nanciële bijdrage 
aan hockeyvereniging Qui Vive.

De raad heeft in het Informatief Be-
raad uitgebreid aandacht besteed 
aan:
• de bussluis in Meerwijk;
• het regionaal bureau inkoop en 

aanbestedingen;
• de begroting 2008 en 2009 van 

de GGD Amsterdam.

In het Politiek Debat is 
gediscussieerd over:
• de fi nanciële bijdrage 
 aan Qui Vive;
• het meerjarenperspectief 
 2013-2020;
• de tijdelijke commissie 
 economische visie;
• fi nanciële afspraken c.q. 
 risico’s Koningin Emmaschool.

De onderwerpen:
• tussenrapportage van het coali-

tieakkoord;
• stedenbouwkundige randvoor-

waarden Vinckebuurt;
• aanvraag opneming in plan van 

scholen;
zijn doorgeschoven naar de verga-
dering van 25 juni 2009.

Bij het onderwerp over de fi nancië-
le bijdrage aan Qui Vive hebben de 
fracties van PvdA, CDA, Gemeente-
belangen en GroenLinks gezamen-
lijk een amendement ingediend. Dit 

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over: 
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

amendement is aanvaard omdat de 
genoemde partijen en EDU ervoor 
stemden. Alleen de fractie van de 
VVD stemde tegen.

Bij het onderwerp over het meer-
jarenperspectief 2013-2020 is een 
amendement ingediend door Ge-
meentebelangen en zijn moties in-
gediend door  PvdA, CDA en Groen-
Links. Het amendement van Ge-
meentebelangen is aangenomen 
met de stemmen van Gemeentebe-
langen, VVD, GroenLinks en EDU 
ervoor. PvdA en CDA stemden te-
gen. De motie van de PvdA is aan-
genomen door VVD, CDA en PvdA. 
Gemeentebelangen, GroenLinks en 
EDU stemden tegen. Bij de door het 
CDA ingediende motie staakten de 
stemmen. Deze motie wordt daarom 
in de raadsvergadering op 25 juni 
2009 opnieuw aan de orde gesteld.  
De beide door GroenLinks ingedien-
de moties zijn verworpen omdat al-
leen de fracties van GroenLinks en 
de PvdA ervoor stemden.

Bij het onderwerp over de financi-
ele afspraken c.q. risico’s Koningin 
Emmaschool heeft het CDA een mo-
tie ingediend. Deze is met algemene 
stemmen aanvaard.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
• fi nanciële bijdrage Qui Vive;
• meerjarenperspectief 
 2013-2020;
• tijdelijke commissie 
 economische visie;
• fi nanciële afspraken c.q. 
 risico’s Koningin Emmaschool;
• wijziging fi nanciële 
 verordening Uithoorn.

De eerstvolgende raadsvergade-
ring is op donderdag 25 juni 2009. 
Deze vergadering wordt gehouden 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. Wilt u meer informatie neemt 
u dan contact op met de griffi er (e-
mail: griffi e@uithoorn.nl of tel. 0297-
513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 25 JUNI 2009

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

In het Informatief Beraad:
• gebiedsprofi elen Kwaliteitsplan 
 Openbare Ruimte;
• rekening 2008 en begroting 2010 

Veiligheidsrisico;
• verordening aansluitvoorwaar-

den riolering Uithoorn 2009;
• wijziging Reglement van Orde.

In Politiek Debat/Stemmingen:
• toetreden tot regionaal 
 inkoop bureau;
• tussenrapportage 
 coalitieakkoord;
• stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden Vinckebuurt;
• aanvraag opneming in plan 
 van scholen;
• de door het CDA op 11 juni 2009 

ingediende motie bij het meerja-
renperspectief 2013-2020

• begroting 2008 en 2009 
 GGD Amsterdam
• verordening en overeenkomst 
 rekenkamer;
• benoeming griffi er en plv. 
 griffi er/raadsadviseur.

De agenda’s en de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrij-
dag 19 juni 2009 op de website van 
de gemeente Uithoorn. Woensdag 
24 juni staat de agenda op de ge-
meentepagina.

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail: griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een verga-
dering van de raad moet u zich ui-
terlijk om 12.00 uur op de dag van 
de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per tele-
foon of e-mail).

‘Verblijven en ontmoeten’ in 
wijken, parken en centra. ‘Be-
reikbaarheid en toegankelijk-
heid’ voor bedrijventerreinen, 
buitengebied en hoofdinfra-
structuur. Deze keuze voor 
scenario’s in de kwaliteit van 
de openbare ruimte leggen 
B&W voor aan de gemeente-
raad. 

Het gemeentebestuur wil een aan-
trekkelijke en kwalitatief goede open-
bare buitenruimte realiseren. Het 
gaat hierbij om groen, wegen, verlich-
ting, straatmeubilair enzovoorts. On-
derzoek en workshops aan de hand 
van kwaliteitswaaiers hebben uitge-
wezen dat de kwaliteit van de buiten-
ruimte in Uithoorn over het algemeen 
goed te noemen is. De volgende stap 
in het kwaliteitsplan openbare ruimte 
is het maken van een aantal keuzes 
voor inrichting en beheer in de toe-
komst. 

Scenario’s
Om inzicht te krijgen in de (fi nancië-

le) gevolgen zijn vier scenario’s uit-
gewerkt. Scenario’s die elk een eigen 
accent leggen in het gebruik én het 
beheer van de openbare ruimte. De 
vier uitgewerkte scenario’s waaruit 
B&W hebben gekozen zijn:
1. Verblijven en ontmoeten;
2. De duurzame openbare ruimte;
3. Bereikbaar en toegankelijk;
4. De aantrekkelijke openbare ruim-

te.
Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar 
het bestaand beleid voor o.a. spelen, 
veiligheid, toegankelijkheid, bomen 
en groen. 

Kwaliteitsplan openbare 
ruimte
De openbare ruimte  vraagt onder-
houd (beheer) en soms ook investe-
ringen (inrichting). De totale kosten 
moeten in de komende jaren voor-
spelbaar en beheersbaar blijven. Een 
kwaliteitsplan is daarvoor de basis. 
Het kwaliteitsplan Openbare Ruim-
te geeft een visie en kaders voor de 
kwaliteit en beschrijft de huidige en in 
de toekomst gewenste situatie.

Kwaliteitsplan 
openbare ruimte 
voor Uithoorn

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buiten-

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

WEGWERKZAAMHEDEN  
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de pa-
den tussen de woningen waaraan 
garages liggen herstraat. Op ver-
zoek van het buurtoverleg worden 
geel gekleurde plateaus aangelegd  
ter hoogte van deze paden. Deze af-
wijkende kleur van de plateaus is ge-
kozen om de snelheid van auto’s te 
remmen en aan de weggebruikers te 
laten weten dat er verkeer van links 
of rechts kan komen. Met vragen 
over de werkzaamheden kunt u te-
recht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is te-
lefonisch bereikbaar op nummer 06 
51 59 08 99 op maandag t/m vrijdag 
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

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

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE BRIANDFLAT/
COUDEHOVENFLAT

Vanaf dit voorjaar is de gemeente 
bezig de buitenruimte op te knappen 
aan de noordzijde van de Briandfl at 
en rond de Coudehovenflat en ba-
sisschool De Tweemaster. De par-
keerterreinen worden herstraat en 
de openbare verlichting opgeknapt. 
Alle onderbeplanting wordt vervan-
gen en er komen nieuwe bomen op 
de parkeerplaatsen en achter de 
Coudenhovefl at. De bestratingwerk-
zaamheden gaan tot en met de zo-
mer duren. Daarna volgt het opknap-
pen van de gazons. De beplanting 
wordt geplaatst tijdens het plantsei-
zoen, dat loopt vanaf november tot 
maart.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds 6 mei in ver-
band met de aanleg van de N201 af-
gesloten. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v.  De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd.

Irenebrug wegens 
werkzaamheden tijdelijk 
gesloten van 3 tot 6 juli
De provincie Noord-Holland gaat in 
het weekend van 3 tot 6 juli 2009 
aan het werk op  de Irenebrug. Het 
stalen brugdek onder de asfaltlaag 
verkeert in zeer slechte staat. Zowel 
het brugdek als de asfaltlaag worden 
geheel vervangen. 

In dat weekend wordt ook ’s nachts 
gewerkt, omdat de brug op maandag 
weer voor het verkeer beschikbaar 
moet zijn. Omwonenden moeten 
van 3 tot 6 juli ook ‘s nachts rekening 
houden met aanzienlijke geluids-

overlast. Dat wordt ondermeer ver-
oorzaakt door slijpwerkzaamheden. 
Vanwege de werkzaamheden zal de 
brug voor al het verkeer (auto’s, fi et-
sers en voetgangers)  worden afge-
sloten tussen vrijdag 3 juli om 20.00 
uur en maandag 6 juli rond 7.00 uur.
Voor (brom)fi etsers en voetgangers 
is er naast de Irenebrug een tijde-
lijk pontveer beschikbaar. De pont 
vaart tussen Irenepad en Mennonie-
tenbuurt. Het autoverkeer wordt om-
geleid via de N231 (Legmeerdijk en 
Vrouwenakker) en De Hoef.

WERK IN 
UITVOERING



ment. Bezwaar: t/m 20 juli 2009.
- Weegbree 55, vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk. 
 Bezwaar: t/m 23 juli 2009.
-    Raai 6, vergunning voor het slopen van asbesthoudende gevelbeplating aan 

de voorgevel. Bezwaar: t/m 20 juli 2009.
-    In het Midden 27, vergunning aan Makrozijn voor het in gebruik nemen van 

een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer 
t/m 17 juni 2009. Bezwaar t/m 21 juli 2009

-    Ruwe Bies 2, vergunning aan de heer Smalburg voor het in gebruik nemen van 
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer 
t/m 11 juni 2009. Bezwaar t/m 17 juli 2009

Legmeer-West
-    Azuurmees 3, vergunning voor het vergroten van een woning. 
 Bezwaar: t/m 23 juli 2009.
Zijdelwaard
- Potgieterlaan 16, vergunning voor het vergroten van een woning.
 Beroep: t/m 29 juli 2009
-    Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan de stichting 
     Werkgroep Speel Mee Uithoorn voor het organiseren van de Speel mee week 

van 10 t/m 14 augustus 2009.
Burg. Kootpark
-    Burgemeester Kootlaan 57, vergunning voor het plaatsen van een 
     terrasoverkapping. Bezwaar: t/m 22 juli 2009.

 BELEIDSREGEL OVER VERKOOP ALCOHOL 
 IN SHOARMAZAKEN EN SNACKBARS
Cafés en shoarmazaken (en eventueel snackbars) kunnen per kalenderjaar een 
vergunning later sluitingsuur krijgen waarmee het is toegestaan om in de nacht 
van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag tot 05.00 uur ge-
opend te zijn. 
Voor cafés geldt de beperking dat na 02.00 uur geen bezoekers worden toegela-
ten zodat een geleidelijk verloop van de bezoekers kan worden bereikt. Voor sho-
armazaken en snackbars geldt deze restrictie niet omdat het doel van deze be-
drijven is horecabezoekers die naar huis gaan de gelegenheid te geven na het 
cafébezoek nog iets te eten. 
Gelet op dit doel is zowel het schenken van alcoholhoudende drank voor gebruik 
ter plaatse als het verkopen van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan 
ter plaatse (bijvoorbeeld blikjes bier) na 02.00 uur in shoarmazaken en snackbars 
ongewenst. Het doordrinken in deze zaken en of het verkopen van alcohol voor 
gebruik elders dan ter plaatse kan voor (extra) overlast zorgen. 
De burgemeester van Uithoorn heeft daarom besloten om de volgende beleids-
regel vast te stellen: 
‘Het is de houder van een shoarmazaak en/of snackbar die gebruik maakt van 
een vergunning later sluitingsuur niet toegestaan om op zaterdag en zondag na 
02.00 uur alcoholhoudende drank te verstrekken / verkopen voor zowel gebruik 
ter plaatse als voor gebruik elders dan ter plaatse’

 VASTSTELLING HOGERE GELUIDGRENSWAARDE 
 ALS BEDOELD IN WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij positief heb-
ben beschikt op het verzoek van UBA Projectontwikkeling b.v. tot vaststelling van 
een hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek 
heeft betrekking op een aantal nieuw te bouwen woningen nabij de Provinciale-
weg N201 en Watsonweg  te Uithoorn (Park Krayenhoff). De verhoogde geluidbe-
lasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de N201 en de Watsonweg.
Het besluit vaststelling van hogere waarden ligt, met de daarbij behorende stuk-
ken, vanaf 18 juni tot en met 29 juli 2009  tijdens kantooruren ter inzage in het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis in Uithoorn. 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende die een zienswij-
ze heeft ingediend over het ontwerp van de beschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, beroep instellen tegen deze 
beschikking bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep instelt, kan ook een verzoek doen om een voorlopige voor-
ziening, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vor-
dert. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak.
Uithoorn, 17 juni 2009.

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2009. Info: mevrouw D. Veurink, 

tel. 0297- 513941. Inzageperiode: t/m 17 juli 2009
- Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009. Info: mevrouw R. de Noo, 

tel. 0297-513036. Inzageperiode: t/m 15 juli 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Hoofdweg 163, bouwaanvraag fase 1 voor het plaatsen van een werkplaats 

met magazijn.
- Provinciale weg (N201) voormalig Telstarterrein, bouwaanvraag fase 2 voor 

het oprichten van een gezondscentrum.
- Uithoornse polder, aanlegvergunning aanvraag voor het aanleggen van na-

tuurvriendelijke oevers en elektrakabel t.b.v. stuw.
- Uithoornse polder, aanlegvergunning aanvraag voor het aanleggen van keer-

schotten, bootstuwen en duikers.
Meerwijk-Oost
- Eendracht 2, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van basisschool De 

Kajuit.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 20, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van de funde-

ring.
- Amstelstraat 18, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van de funde-

ring.
De Legmeer
- Rosmarijn 2, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schutting en 

een berging.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 100 E, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen 

van een noodlokaal inclusief toiletten en een berging.
- Bilderdijklaan 23, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGS-
 PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND 
 ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Graslaan 2, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een tuinhuis.
Genoemd bouwplan ligt van 19 juni tot en met 30 juli 2009 ter inzage bij de recep-
tie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een 
ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg 19, vergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte. 
 Bezwaar: t/m 23 juli 2009.
- Drechtdijk 44, vergunning voor het geheel veranderen van gevels en het dak. 

Bezwaar: t/m 22 juli 2009.
-    Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organise-

ren van een zomertrainingskamp op 10 en 11 juli 2009.
Meerwijk-Oost
-     Bergeend 4, vergunning voor het plaatsen van tuinschermen. Beroep: t/m 

29 juli 2009.
Thamerdal
- Zijdelveld 20, vergunning voor het vergroten van een kinderdagverblijf. 
 Bezwaar: t/m 22 juli 2009.
-    Den Uyllaan 4, vergunning voor het plaatsen van een berging naast de be-

staande gymzaal. Bezwaar: t/m 22 juli 2009.
Dorpscentrum
- Oranjepark vergunning voor het geheel vernieuwen van een brug. 
 Bezwaar: t/m 22 juli 2009.
-    Wilhelminakade 11, vergunning aan de exploitant van Restaurant Irodion voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 11 juni 2012. 
 Bezwaar t/m 22 juli 2009
De Legmeer
- Bijvoet 83, vergunning voor het veranderen van de inrichting van het apparte-

W W W . U I T H O O R N . N L

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

  2 juni Fototentoonstelling Uithoorn ongekend in hotel-restaurant 
 Het Rechthuis aan de Amstel. 
  18 juni Themabijeenkomst over dementie bij je partner; Het Hoge 

Heem, Wiegerbruinlaan 29. Aanvang: 19.00 uur 
  22 juni Kinderinspraak speelzones Legmeer; Buurtsteunpunt Legmeer 

(16.00 uur) 
  23 juni  Ouders op natuurpad, gratis cursus voor (groot)ouders 
 (19.30-22.00 uur); info: nme@amstelveen.nl
  26 juni Braderie in Oude Dorp
  27 juni Goud van Oud in Oude Dorp

  27, 28 juni Jeugdweekend HSV Thamen, Vuurlijn 24
  29 juni   Kinderinspraak Speellandschap Egeltjesbos; 
 raadzaal Gemeentehuis (13.30 uur)
  30 juni Kinderinspraak Speelzones Oude Dorp, Thamerdal 
 en Zijdelwaard; kantine gemeentehuis (16.00 uur)
  14 t/m 17 juli  Rolstoelvierdaagse (10-15 uur), start bij Het Hoge Heem 
  26 juli Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade
  26 aug. Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar 
 (13.30-15.30 uur)
  29 aug. Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 uur)

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op 
onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie over de buurtbe-
heeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.
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DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Voor een geslaagd 
barbecuefeest!
Uithoorn - De examentijd zit er 
weer op, de stress is voorbij en de 
geslaagden zijn bekend. Dus breekt 
de tijd van alle examenfeesten weer 
aan. Wat is er nu gezelliger dan 
een heerlijk barbecuefeest voor al-
le vrienden en bekenden? Voor een 
compleet verzorgde barbecue voor 
een aantrekkelijke prijs is Keursla-
ger Bader hét adres.

Waarschijnlijk wilt u zelf ook ge-
nieten op uw eigen barbecuefeest. 
Daarom biedt Keurslager Bader 
compleet verzorgde barbecuepak-
ketten. Van voorgerecht tot toetje en 
daartussen natuurlijk de smakelijke 
vleesspecialiteiten. Natuurlijk aan-
gevuld met verse salades, sauzen, 
kruidenboter en stokbrood.

Vanzelfsprekend kan er op uw bar-
becuefeest ook gebruik worden ge-
maakt van apparatuur. Zo heeft Ba-
der diverse gas- en kolenbarbecues, 
wadjangs en Au bain-marie pannen 
voor u te leen.
Heeft u een vast budget in gedach-
ten? Ook geen probleem, Keursla-
ger Bader bekijkt samen met u wat 
de mogelijkheden zijn en zorgt altijd 
voor een perfect barbecuefeest. 
Natuurlijk bent u niet alleen voor een 
complete barbecue aan het juiste 
adres bij Keurslager Bader. Ze ver-
zorgen ook met alle plezier en met 
de grootst mogelijke zorg heerlijke 
warme en koude hapjes. Zo maakt u 
elk feest pas echt compleet! Kortom, 
met Keurslager Bader bent u verze-
kerd van een geslaagd feestje!

Zaterdag 20 juni Straattheaterfestival 
De Ronde Venen:

Meer dan theater op straat
Mijdrecht - Iedereen heeft wel 
eens op een ladder gestaan en is 
bang geweest met ladder en al ach-
terover te vallen. Benny B uit Au-
stralië vast ook, maar dat moet lang 
geleden zijn geweest. Want Benny B 
is iemand die er juist van uit gaat dat 
een ladder nergens tegen aan staat 
en toch naar boven klimt en daar 
acrobatische kunsten uithaalt. Ben-
ny B is een van de circa 40 professi-
onele kunstenaars die komende za-
terdag 20 juni naar De Ronde Venen 
komt. Samen met in totaal 400(!) 
mensen uit de regio, die individueel 
of in een gezelschap ook een actieve 
bijdrage leveren aan optredens, to-
veren zij het dorpscentrum van Mij-
decht om tot een sprankelend de-
cor en podium voor het Straatthea-
terfestival De Ronde Venen. 
De afgelopen jaren is de populari-
teit van het festival uitgegroeid tot 
een groots en vooral gezellig eve-
nement in het hart van De Ronde 
Venen waarin iedereen kan genie-
ten van een mix van straattheater en 
cultuur. Niet alleen het publiek maar 
ook de artiesten zijn erg enthousiast 
over het intieme karakter, de grote 
verscheidenheid en de hoge kwali-
teit van de voorstellingen. Kenmer-
kend is de vrije geest waarbinnen 
alles mogelijk wordt. Naast profes-
sionele optredens komen sommige 
artiesten met try-outs; artiesten en 
culturele gezelschappen uit de regio 
komen met al hun talent. Het festival 
onderscheidt zich ook door speciale 
aandacht voor artiesten die jong en 
veelbelovend zijn of die met bijzon-
dere en verrassende optredens ko-
men die weinig op andere Neder-
landse festivals te zien zijn. Een jong 
duo uit Gent dat zich Cie FK noemt, 
komt als levende sculpturen, Noest 
komt met een reclamebord dat u 
lang zal heugen, Theater Grrr met 
een zigeunerin in een doorgezaag-
de Trabant en een dansende beer, 
en zes studenten van het muziek-

conservatorium uit Vlaanderen ko-
men als zot wandelfanfare. De Fran-
se professionele theaterdansgroep 
Compagnie Pied en Sol komt dan-
sen, alleen en in paren, soms slui-
pend als een kat of tippelend als een 
tapdanser. Van eigen bodem komt 
onder andere het zeer professione-
le Tukkers Connexion met een oog-
strelend mimespel met lachwekken-
de speelgoedsoldaten uit de tijd van 
Napoleon. En Empress, een van Ne-
derland’s meest leidende theaters 
op het gebied van steltendans, trekt 
met prachtige boomachtige fi guren 
door de straat. Uit de regio treden 
vele vocale talenten op, alleen, als 
duet, in een orkest of als zanggroep 
soms gecombineerd met choreo-
grafi e. Ook komen er dansgroepen, 
een heuse dansles voor peuters en 
kleuters, levende standbeelden, 
djembé spelers, bands, trekharmo-
nicamuziek, en meer, te veel om op 
te noemen. Omdat de Wereldwinkel 
in Mijdrecht dit jaar 20 jaar bestaat 
verzorgen zij optredens van beken-
de Indiase muzikanten.
Samengevat: 40 gezelschappen met 
een bonte mix van acrobatiek, mu-
ziek, straattheater, steltentheater, 
dansers, swingende bands, straat-
muzikanten, poppentheater, leven-
de standbeelden, zangers en zange-
ressen. Kom genieten, dit straatthe-
ater is meer dan theater op straat. 
Tussen 11:00 en 17:00 uur vinden 
alle optredens plaats in het dorps-
centrum van Mijdrecht binnen een 
straal van een paar honderd me-
ter en komt u van alles tegen, ver-
wacht of onverwacht: Laat u deze 
dag verrassen door de indrukwek-
kende, spannende, oogstrelende, 
lachwekkende of juist ontroerende 
optredens. 
Op de website www.straattheater-
drv.nl vindt u alle details. Flyers met 
het dagprogramma zijn op de festi-
valdag ook af te halen voor het ge-
meentehuis.

Level45 Advies en Ondersteuning:
Voor Ondernemers, door 
Ondernemers
De Ronde Venen - Ondernemen 
is kansen benutten, groei realise-
ren, problemen oplossen en moeilij-
ke tijden overleven. Soms is experti-
se van buitenaf  noodzakelijk. Maar 
ondernemers zitten niet te wachten 
op uitgebreide onderzoeken en dik-
ke rapporten. Ondernemers weten 
zelf wat hun problemen zijn, waar 
hun kansen liggen. En welke onder-
steuning nodig is. 
Level45 Advies en Ondersteuning 
biedt hier de helpende hand, door 
kennis en ervaring van hun advi-
seurs in dienst te stellen van uw on-
derneming. Deze ervaren adviseurs 
zijn collega-ondernemers afkomstig 
uit vele sectoren en branches. Zij 
hebben hun sporen verdiend bij ge-
renommeerde Nederlandse bedrij-
ven, waaronder multinationals. Hun 
kennis en ervaring kunnen direct 
worden ingezet. De ondernemer 
krijgt snel een gedegen en praktisch 
advies. Korte lijnen en snel hande-
len. Oplossingen in plaats van dik-
ke rapporten. Praktisch denken en 
doen!!!! .
Dit waren de woorden van Anco 
Goldhoorn, medegrondlegger van 
Level45, bij de offi ciële presenta-
tie  van Level45 Advies en Onder-
steuning. Deze nieuwe organisa-
tie adviseert en ondersteunt on-
dernemers. Uitgangspunten daarbij 

zijn resultaatgerichtheid, persoon-
lijke betrokkenheid, vakkennis, toe-
pasbaarheid, betaalbaarheid en ‘het 
spreken van dezelfde taal’. 
Landelijk actief met compleet pak-
ket Level45 Advies en Ondersteu-
ning, onderdeel van Level45, ope-
reert landelijk vanuit het centraal 
gelegen Mijdrecht. De adviseurs ko-
men uit het hele land. Op basis van 
een kosteloos intakegesprek wordt 
de meest geëigende adviseur ge-
zocht, toegesneden op de vraagstel-
ling van de ondernemer. 
Level45 helpt opdrachtgevers ook 
door de inzet van interim manage-
ment en projectmanagement of 
door tijdelijke invulling van specia-
listische functies. Vanuit het grote 
netwerk is het ook mogelijk te hel-
pen bij de defi nitieve invulling van 
vacatures. Level45 vervult met name 
vacatures waarbij managers of spe-
cialisten met ruime ervaring wor-
den gevraagd. Ook voor kortere pe-
riodes vanaf 1 dag per maand kan 
Level45 opdrachtgevers van dienst 
zijn. Met Level45 Advies en onder-
steuning is voor elk probleem een 
oplossing binnen handbereik. 

Voor meer informatie:
Level45 Advies en Ondersteuning
Communicatieweg 9-14, Mijdrecht
0297-256091, www.level45.nl

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

De leukste dieren in de tuin 
zijn er bij zonsondergang 
en zonsopgang. Dan tsjil-
pen en koeren de vogels 
om het hardst. Het meest 
geniet ik van de mooi zin-
gende merel. Elke avond zit 
hij op de nok van het dak 
het hoogste lied te fl uiten, 
want daarvandaan draagt 
zijn zang lekker ver.
Maar de nachtdieren zijn 
mijn toppers. 
Echt blij word ik dan ook 
als ik in de schemering de 
vleermuizen geruisloos zie 
langskomen. Ze vliegen 
anders dan vogels en zijn 
goed herkenbaar aan de 
grote spanwijdte van hun 
‘vleugels’ die als een soort 
zeiltjes tussen hun vingers 
en tenen zitten. Op jacht 
naar vliegende insecten 
kunnen ze hun vluchtrich-
ting snel aanpassen. Over-
dag wonen ze in de muren. 
Door een spleetje van een 
halve centimeter vliegen ze 
uit. Zijn ze eenmaal buiten 
dan blijven ze daar ook 
voorlopig. Ik heb ze zelden 
zien terugkeren naar hun 
‘overdaggingsplek’. 
Als het helemaal donker is 
geworden in de tuin hoop 
ik dat ook het egeltje langs 
komt om slakken te eten. Ik 
houd mijn adem in als hij 
er echt is, bang als ik ben 
dat hij onze tuin alleen maar 
oversteekt. De buurjongens 

bewaren speciaal bladeren 
en takken in een hoekje van 
hun tuin, zodat het egeltje 
zich daar kan verstoppen, 
er kan slapen en het plekje 
misschien zelfs voor zijn 
winterslaap kiest.
Om ongeveer vier uur ’s 
nachts - bij het krieken van 
de dag – is het weer tijd voor 
de vogels. Het winterkonin-
kje zingt z’n kenmerkende 
rollende zang. Ik herken 
hem met behulp van het 
ezelsbruggetje ‘winter rrr 
koninkje’. Hij zingt of z’n le-
ven ervan af hangt. 
Tegen half vijf is daar de me-
rel weer en al die andere 
vogels waarvoor ik graag uit 
m’n slaap gehouden word: 
de fi tis, de tjiftjaf, de vink, de 
meesjes en tortels. 
Ik weet dat ik er nu van moet 
genieten, want half augus-
tus is het vogelgezang weer 
afgelopen. 
Eigenlijk zijn het allemaal 
toppers: de nachtdieren en 
zangvogels in mijn tuin...

Ria Waal

Dit is de 100e IVN column
En we gaan er mee door!

Nieuw:  vanaf deze 100ste 
column heeft het IVN ook 
een telefonisch meldpunt 
natuurwaarnemingen: 
0297 563813 (onze web-
master: Nico Koning).

Toppers in m’n tuin



Uithoorn - AH Jos van den Berg in 
winkelcentrum Amstelplein doet ge-
regeld van zich spreken met een bij-
zondere actie om zich te onderschei-
den van andere supermarkten. Dit 
keer gaat hij zijn kring van wijnlief-
hebbers verrassen met een specia-
le wijn onder eigen etiket die met in-
gang van vrijdag 26 juni in de winkel 
verkrijgbaar is. Het gaat hier om een 
witte (Blanc), rode (Rouge) en Ro-
sé wijn, afkomstig van door Jos van 
den Berg zelf geselecteerde (kleine) 
wijnboeren uit het noordelijk deel 
van het Franse Beaujolaisgebied. De 
betreffende wijnen worden op am-
bachtelijke wijze geproduceerd en 
gebotteld. Dat gaat gepaard met veel 
werk, inspanning en zorgvuldigheid. 
Jos van den Berg werkt voor het in 
de (lokale) markt zetten van deze 
wijn samen met VinBeau, gevestigd 
aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn 
(www.vinbeau.nl). VinBeau staat 
voor ‘mooie wijn’ maar ook voor ‘Vin 
du Beaujolais’. VinBeau levert wij-
nen uit de Beaujolais aan horeca, 
bedrijven en particulieren. VinBeau 
promoot in brede zin de Beaujolais 
streek, gelegen ten noorden van Ly-
on, bekend om zijn vele kwaliteits-
wijnen die er zijn naast de bekende 
Beaujolais Nouveau en Primeur die 
traditiegetrouw jaarlijks in november 

op de markt komen. De Beaujolais 
heeft namelijk veel meer aan wijn te 
bieden. Jos van den Berg haakt daar 
op in met een ‘eigen wijn’ van uit-
stekende kwaliteit onder de naam 
‘De Uithoorn’ zoals de oorspronke-

lijke naam van de plaats luidde (in 
1541). Voor de herkenbaarheid sie-
ren de Schanskerk, gebouwen aan 
de Schans en hotel restaurant Het 
Rechthuis het fraai getekende eti-
ket op de fles, dat speciaal voor deze 
wijn is ontworpen. De wijnen onder-
scheiden zich door hun authentie-
ke karakter, heerlijke smaak en oor-
sprong. Wijnliefhebbers vinden meer 
informatie over deze wijn ‘De Uit-
hoorn’ op de (nieuwe) website www.
de-uithoorn.nl die een dezer dagen 
wordt gelanceerd. Aan de witte wijn 
ligt de Chardonnay druif ten grond-
slag, de rode wijn en de rosé zijn ge-
maakt van de Gamay druif. De prijs 
per fles is 6,99 euro. Daarvoor mag 
men een goede kwaliteit wijn ver-
wachten. Het is een exclusieve wijn 
die in een beperkte hoeveelheid 
wordt aangeboden. Dus op=op. De 
bedoeling is dat in de week vooraf-
gaande aan de verkoop in de win-
kel de wijn op een herkenbare wijze 
wordt gepromoot, zodat wijnliefheb-
bers er kennis van kunnen nemen.

In de Tour de France special die op 
1 juli in deze krant verschijnt wordt 
verder uitgebreid aandacht besteed 
aan deze voortreffelijke Beaujolais 
wijn ‘De Uithoorn’ van AH Jos van 
den Berg.

Uithoorn - 21 Juni is het alweer Va-
derdag! En natuurlijk besteedt de 
winkeliersvereniging van winkel-
centrum Zijdelwaard daar ook aan-
dacht aan. Van 10.30 tot 15.30 uur 
worden winkelende vaders uitgeno-
digd om een scheerbeurt op klas-
sieke wijze te ondergaan.
Op het podium laat het team van 
Klassiek Scheren zien hoe de man-
nen zich voor het tijdperk van het 
elektrische scheerapparaat scheer-
den. Maar de vaders worden ook 
uitgenodigd om in de stoel plaats te 
nemen en gratis een Hot Towel be-
handeling te ondergaan. 
Hot Towel Shaving is een vorm van 

natscheren, waarbij gebruik ge-
maakt wordt van warme doeken 
om voor de scheerbehandeling de 
huid voor te bereiden op het sche-

ren. De cliënt krijgt dus allereerst 
een warme doek op zijn gezicht, 
daarna wordt hij ingezeept op de 
klassieke manier, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van scheerzeep en 
een kwast. De baard wordt vervol-
gens stapje voor stapje gescho-
ren met een open klassiek scheer-
mes, zoals de barbiers vroeger ook 
gebruikten. Deze wijze van scheren  
voelt voor de cliënt heel prettig aan 
en het resultaat is een gladde huid. 
Ter afsluiting van de Hot Towel be-
handeling hoort een nabehandeling 
van het gezicht om de poriën te slui-
ten en een after shave balsem om 
de huid te herstellen. Na de behan-

deling voelt een cliënt zich als her-
boren. Een behandeling in een sa-
lon met alles erop en eraan (baar-
danalyse, reinigen, inzepen, sche-

ren, maskertje, after shave balsem) 
duurt gemiddeld 1 uur en 1 kwartier.  
Tijdens de Vaderdagactie in winkel-
centrum Zijdelwaard wordt een kor-
te behandeling uitgevoerd om de 
vaders een impressie te geven van 
het hot towel shaving.
Daarna kunnen de vaders als her-
boren de volgende dag tijdens Va-
derdag in het middelpunt staan!
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere Vaderdagaanbiedingen van 
de Zijdelwaard-winkeliers is winke-
len in Zijdelwaard zaterdag 20 juni 
extra de moeite waard!

pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 17 juni 2009

Zaterdag 5 september a.s.:

Back to school: Reünie 
VeenLanden College
De Ronde Venen - Dit jaar bestaat 
het VeenLanden College 30 jaar, re-
den voor een feestje. Op zaterdag 5 
september aanstaande krijg je de 
kans om nog een keer de school-
banken in te duiken. Vanaf 15.00 
uur ben je van harte welkom in zo-
wel Mijdrecht als Vinkeveen. 
Het VLC heeft nu de beschikking 
over twee prachtige gebouwen op 
twee plekken in de gemeente. Tus-
sen 15.00 en 17.00 uur is het moge-
lijk een kijkje te nemen in het ge-
bouw van locatie Vinkeveen. Dit is 
natuurlijk vooral leuk voor die leer-

lingen die op de voormalige Paus 
Joannes Mavo hebben gezeten in 
de Pijlstaartlaan. 
In het hoofdgebouw aan de Diamant 
staan in de middag de onderwerpen 
van toen centraal met de werkwijze 
van nu. In verschillende workshops 
of lessen ga je terug in de tijd. Nou 
ja, terug in de tijd, je krijgt les van 
je favoriete leraar, zit achteraan in 
de klas bij aardrijkskunde of je gaat 
weer socialiseren met je vriendin-
nen van vroeger in de banken naast 
het raam. Gewoon een praatje ma-
ken met oud-klasgenoten of oud-

docenten kan natuurlijk ook, dit on-
der het genot van een hapje en een 
drankje.
Om 20.00 uur is het tijd voor een 
knallende afsluiting:  een ouderwets 
schoolfeest!  Bijzonder is dat er een 
band aanwezig is, die bestaat uit 
leerlingen en oud-leerlingen van de 
school.
Wil je je inschrijven? Dat kan. Ga 
naar  www.reunie-veenlandencol-
lege.nl
Kijk ook op deze website om te zien 
wie van jouw oud-klasgenoten aan-
wezig zullen zijn.

Gaslek bij Cindu snel 
onder controle
Uithoorn – Zondagmiddag omstreeks 17.15 uur ontdekte men bij de Cindu in Uithoorn dat er een gaslek was ont-
staan. De bedrijfsbrandweer had de lekkage weer snel onder controle. De bedrijfbrandweer gebruikte het waterka-
non dat zorgde voor een waterscherm, waardoor de gaswolk naar beneden werd geslagen. De oorzaak is nog on-
bekend. Foto: Ronald van Doorn

Eindshow ‘Night of the 
Proms 2009’ Danscentrum 
Colijn een groot succes
Uithoorn - Zaterdag 6 juni jl. was 
het dan zover! De leerlingen van 
de balletafdeling van Danscentrum 
Colijn (Popshowmusicaldance, Hip 
Hop en Breakdance) hebben afge-
lopen jaar naar dit moment toege-
leefd en toegewerkt; The Night of 
the Proms 2009. Een spektakel dat 
zijn weerga niet kende!

Axel en Heleen zijn samen met do-
cente Merel een nieuwe weg in-
geslagen en deze samenwerking 
is bijzonder vruchtbaar gebleken; 
een geweldige show in het prach-
tige danscentrum zelf. Axel en Hel-
een: ”We hebben een aantal keren 
een uitstapje gemaakt naar diverse 
locaties maar een show van dit for-
maat in eigen huis geeft veel meer 
voldoening. Ook de leerlingen en 
ouders waren erg te spreken over 
het feit dat wij de show weer in ei-
gen huis hebben gehouden.” 
Voor deze gelegenheid werd het 
danscentrum omgebouwd tot een 
modern theater. Er was een podium 
van 70 m2, compleet met coulissen 
en een speciale balletvloer, prachti-
ge belichting en special effects, ver-
zorgd door Ruud Keizer van Par-av 
en het geluid was in handen van 
Axel Colijn zelf. Beide shows waren 
volledig uitverkocht! In de kleedka-
mers boven heerste een opgewon-
den sfeer maar bovenal was het 
ook erg gezellig. Ook dat is belang-
rijk; voor de leerlingen is dit een af-
sluiting van het seizoen. Een beetje 
gezelligheid hoort daarbij. Voor al-
le leerlingen waren er toi toi’tjes ge-
maakt door docente Merel, een tra-
ditie die in de theaterwereld gebrui-

kelijk is.
In de hoofdrol de enthousiaste leer-
lingen van de groepen Popshowmu-
sicaldance, Hip Hop, Breakdance, 
Ballroom, Latin American en Rock 
’n Roll. Vertederende kleine Bar-
bies uit Barbie en de 12 dansen-
de prinsessen, stoere hip hoppers, 
sexy dames in ‘ All that Jazz’, dan-
sende cowgirls tijdens ‘Footloose’, 
‘Mamma Mia’ werd vertegenwoor-
digd door de 35+ groep, acrobati-
sche capriolen door de breakdan-
sers, elegantie tijdens de Engelse 
wals van de ballroom afdeling, op-
zwepende Zuid-Amerikaanse ritmes 
tijdens de Cha-cha, swingende pet-
tycoats én acrobatische hoogstand-
jes bij de Rock and Roll; een kleine 

greep uit deze spetterende en veel-
zijdige show. De kleding was dit jaar 
bijzonder goed verzorgd, veelzijdig 
en flitsend om te zien; glitter en gla-
mour, ingetogen of uitbundig, alles 
was even goed voorbereid en had 
de juiste uitstraling.
Waarom de naam Night of the 
Proms? De leerlingen van Dans-
centrum Colijn waren deze zater-
dag niet zomaar leerlingen, zij wa-
ren de prominenten! Om hen draai-
de het en Axel en Heleen Colijn 
hebben er alle vertrouwen in gehad 
dat zij deze prominente rol aankun-
nen. Axel, Heleen, Merel en Sylvain 
zijn nog aan het nagenieten maar de 
leerlingen kijken alweer uit naar de 
volgende eindshow en het volgen-
de dansseizoen! Dit blijkt uit de ve-
le mailtjes die na de show bij Dans-
centrum Colijn zijn binnengekomen. 

Via de Meerbode willen Axel en Hel-
een nogmaals diegenen die achter 
de schermen hebben geholpen (kle-
ding, podiumbouw, dvd opname, fo-
to’s, dvd opname, begeleiden van de 
kinderen , broodjes maken etc.) heel 
hartelijk bedanken voor alle hulp!
The Night of the Proms 2010 moet 
natuurlijk net zo spectaculair wor-
den en dat zal zeker lukken.
Het aantal balletgroepen wordt in 
het aankomend seizoen uitgebreid 
en er komt een speciale show/wed-
strijdgroep. Belangstelling gekregen 
voor de balletafdeling van Danscen-
trum Colijn?
Meer informatie vindt u op de web-
site en op 6 september a.s. houdt 
Danscentrum Colijn een open dag 
voor de balletafdeling met niet al-
leen workshops van docente Merel 
en breakdancedocent Sylvain maar 
ook workshops door Gianinni van 
‘So You Think You Can Dance’ mét  
een ‘meet and greet’ voor de deel-
nemers aan zijn workshops!

Gratis scheerbeurt voor vader

Zaterdag: Vaderdagactiviteit 
winkelcentrum Zijdelwaard

AH Jos van den Berg komt 
met wijn onder eigen etiket



Mijdrecht – Zaterdagmiddag even 
voor vier uur. Het wordt steeds druk-
ker in winkelcentrum de Lindeboom 
en dan vooral bij boekhandel Mond-
ria. Niet zo vreemd, want de beken-
de schrijfster Esther Verhoef en haar 
man Berry waren voor een uurtje 
naar boekhandel Mondria gekomen 
om hun boek(en) te signeren voor 
wie dat wilde. Dat het een geliefde 
schrijfster en schrijver zijn bleek al 
snel, want ondanks het feit dat het 
zaterdag toch prachtig weer was, 
stonden de belangstellenden in de 
rij te wachten.
Onder het genot van een hapje en 
een drankje zorgden Nelie en haar 
team er zoals altijd wel voor, dat het 
wachten leuk en gezellig bleef. Es-
ther en Berrie namen ook echt alle 
tijd. Een praatje, even lachen. “Wel-
ke naam moet erin ?”, “veel liefs er-
bij?“, “kan hoor, geen punt hoor, 
we vinden het echt geweldig om te 
doen”. Iedereen kwam aan bod en 

ieders wens werd vervuld. Het was 
echt geslaagd en daarbij... de boe-

ken zijn echt heerlijk om te lezen. 
Het zijn aanraders.
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Knalfeest voor goede doel 
op Proostdijschool!
Mijdrecht - Vrijdag juni was het dan 
weer zover. Op de Proostdijschool 
werd weer een knallend schoolfeest 
gehouden. Om 17:00 uur barstte het 
feest los. Alle lokalen van het gezel-
lige schoolgebouw waren omgeto-
verd in de feestelijke sfeer van haar 
thema “Water”. Nadat de kinderen al 
weken druk waren op school met dit 
techniekthema konden zij met hun 
ouders nu in dezelfde sfeer doorge-
nieten van het schoolfeest.
Er waren allerlei erg originele acti-
viteiten te doen zoals bloemschik-
ken, spelletjes, waterballon gooien, 
verkleed op de foto, tatoeages zet-
ten en een heuse veiling met in de 
verkoop prachtige schilderijen door 
elke klas samen gemaakt. Ook kon-
den er dankzij de vele sponsors ge-
weldige prijzen worden gewonnen 
bij het grootse enveloppenspel. 
Voor al deze leuke activiteiten werd 
een kleine bijdrage gevraagd voor 
hun goede doel : HIGH-5 REHAB. 
Dit prachtige goede doel werkt in 

Indonesië heel direct samen met 
kinderen die bijvoorbeeld een pro-
these of andere hulp nodig heb-
ben. De man die ervoor zorgt dat dit 
geld op de goede plek terecht komt 
is Ron van het bedrijf De Loods, 
dat u allemaal kent uit De Molen-
hof in Mijdrecht. Ook waren er veel 
mooie artikelen uit Indonesië zelf te 
koop waarvoor Ron speciaal naar 
de school was gekomen. In groep 
8 waren er door de leerlingen alle-
maal mooie ideeën bedacht om geld 
in te zamelen, zoals nagels lakken, 
knikkers raden, spiraalspel en nog 
veel meer in hun eigen project mi-
crokrediet.

Er was een sfeervolle rommelmarkt 
opgezet waarin kinderen hun eigen 
spulletjes konden verkopen voor het 
goede doel en men kon alle mooie 
water- en techniekprojecten ko-
pen die door de kinderen gemaakt 
waren, zoals de prachtige water-
bloemen van de kleuters, de mooie 

schudflesjes van de middenbouw 
en de fantastische wind-gongen, 
gemaakt door de bovenbouw van 
onze school.

Maaltijd
Als klap op de vuurpijl werd er nog 
een heerlijke maaltijd verzorgd door 
het Indonesisch afhaalbedrijf Ba-
tavia waar iedereen in de gezellige 
sfeer samen van smulde.
Al met al een zeer geslaagd feest 
waarin alle kinderen met veel trots 
hun school konden laten zien, waar 
gezelligheid de hoofdtoon voerde en 
waarin maar liefst 750,00 euro voor 
HIGH-5 REHAB is opgehaald. Bo-
vendien is er ook nog geld gespon-
sord  voor een prachtig nieuw bank-
je op het kleuterplein.
Dit geslaagde feest kwam alleen tot 
stand dankzij de creatieve kinde-
ren, hun gulle ouders, de vele vrij-
willigers, het team van de Proostdij-
school en natuurlijk de vele fantas-
tische sponsors.

Grote belangstelling voor signeren door schrijfster 
Esther Verhoef:

”We vinden het echt 
geweldig om te doen”

Eerste paal voor toptechniek-
werkplaats Willispoort
Wilnis - Op vrijdag 12 juni  is in aan-
wezigheid van alle leerlingen van 

OBS Willespoort in Wilnis de eerste 
paal geslagen voor de bouw van de 
toptechniekwerkplaats. Deze officië-
le handeling werd verricht door de 
Wethouder van Onderwijs, de heer 
Jan van Breukelen. Hij werd daar-
bij geassisteerd door twee leerlingen 
van de school, Louette en Sven. Een 

bijzondere rol was weggelegd voor 
“Albert Einstein”. Deze wetenschap-

per uit de vorige eeuw kwam met 
zijn tijdmachine naar onze tijd ge-
reisd en gaf met zijn aanwezigheid 
blijk van zijn bijzondere belangstel-
ling voor wetenschap in het heden-
daagse onderwijs. 
OBS Willespoort werkt binnen een 
speciaal project samen met acht an-

dere basisscholen, verspreid over 
heel Nederland, om het vak tech-
niekonderwijs verder te ontwikkelen 
in de vorm van een toptechniekwerk-
plaats. Deze scholen beschikken al-
lemaal al over een toptechniekwerk-
plaats. Het technieklokaal van OBS 
Willespoort wordt wel de grootste 
van het project. De uitbreiding wordt 
gerealiseerd door Aannemingsbe-
drijf H. van Scheppingen. Het lokaal 
is ontworpen door de architect Sabi-
ne Berndsen. OBS Willespoort profi-
leert zich als basisschool door tech-
niekonderwijs, ruimtevaart en we-
tenschap een steeds vastere plaats 
in het lesprogramma te geven. In de 
school is sinds 2006 ook de techno-
theek gevestigd, die destijds door de 
Nederlandse kosmonaut André Kui-
pers is geopend. In de technotheek 
bevindt zich veel lesmateriaal dat 
door veel scholen in De Ronde Ve-
nen regelmatig gebruikt wordt.
Dankzij financiële bijdragen van on-
der meer de Gemeente De Ronde 
Venen, Rabobank, Midreth en een 
groot aantal andere sponsors, maar 
ook door subsidies van NASA/ESA 
en diverse ministeries is de techno-
theek destijds opgezet. Vanuit de 
technotheek zijn voor alle basisscho-
len inmiddels techniekcoördinatoren 
opgeleid. De gemeente heeft tech-
niekcoördinator van OBS Willes-
poort Suzanne ’t Hart voor vier jaar 
aangesteld als gemeentelijk tech-
niekcoördinator. De onderwijskundi-
ge vernieuwing, die OBS Willespoort 
nastreeft, heeft de school in 2007 de 
“Leren Ondernemen Prijs” van het 
Ministerie van Economische Zaken 
opgeleverd. 
Volgens directeur Jos van der Jagt 
is de planning er op gericht de top-
techniekwerkplaats half oktober in 
gebruik te nemen.

Scouting wast uw auto
Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep Uithoorn zal zaterdag 20 
juni auto’s wassen in het Oude 
Dorp van Uithoorn.
Op de parkeerplaats aan de ka-
de zullen de Welpen, gewapend 
met een spons en een emmer 
met sop, klaarstaan om uw au-
to te wassen. Schoner wordt 

uw auto niet! Kom langs tussen 
10.00 en 12.00 uur!
Hebt u nu al interesse? Laat de 
Welpen dan uw auto wassen. Zij 
staan van 10.00 tot 12.00 uur in 
het Oude Dorp op de parkeer-
plaatsen op de kruising van de 
Julianalaan en Marktplein/Wil-
helminakade. Ze vragen niets 

voor het wassen van uw auto, 
maar giften zijn van harte wel-
kom. Het geld van giften wordt 
besteed aan activiteiten en ma-
terialen voor de Welpen, de 
scouts van 6 t/m 11 jaar. Vorig 
jaar hebben ze van de opbrengst 
nieuwe knutselmaterialen kun-
nen aanschaffen.

Zomer-
feest op 
Simba

Uithoorn - Traditiegetrouw houdt 
kinderdagverblijf Simba één keer 
per jaar een zomerfeest. 
Afgelopen zaterdag 13 juni was het 
weer zover.
Alle ouders en kinderen waren wel-
kom van 10.30 tot 12.30 uur op het 
parkeerterrein voor het dagverblijf. 
Het thema was Circus. De kinderen 
hadden voorafgaand aan het zo-
merfeest al op de groepen gewerkt 
aan dit thema.
Het plein was versierd met ballon-
nen en vlaggetjes en de circusmu-
ziek kwam je tegemoet. Voor de kin-
deren was er een spelletjescircuit, 
schminken, knutselen en het hoog-
tepunt van de ochtend was de paar-
denkar. 
De paardenkar kwam, bestuurd 
door twee vrijwilligers, van kinder-
boerderij de Olivaar.
De kinderen en ouders vonden het 
erg leuk om een ritje te maken.
Ze kijken allen terug op een ge-
slaagd zomerfeest.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! Leven 
G i s t e r e n m i d d a g 
(maandag) is de laatste 
uitgevlogen. De twee 
jongen begonnen in de 
loop der dagen steeds 

meer op tortelduiven te lijken. Het is leuk om 
de voorbereidingen tot uitvliegen te volgen. De 
vader koeren en uitdagen aan de overkant op 
het platte dak van de garages en niet voeren. 
De jongen angstig kijkend naar beneden. En 
maar op het nest trippelen. Een beetje op de 
rand met de vleugels wapperen. De moeder op 
de rand van de leuning voert niet maar wacht af 
wat er gebeurt. Zondag vloog de eerste ineens 
met veel geraas achter mij van het nest in één 
keer door over het dak van de buren. Roets. Het 
tweede ei’s jong durfde nog niet, maar werd wel 
aangemoedigd. Het vloog nog een heel klein 
stukje op en belandde op de openstaande deur. 
Toch weer terug naar het nest met de volgende 
vlieghup. Toen het bijna donker was vloog de 
moeder toch op het nest en ging het jong nog 
voeren. Gisteren rond het middaguur was het 
nog op het nest en ’s avonds was het leeg. Toch 
raar als het nest ineens leeg is. Toch gedurende 
een week of zes veel plezier beleefd aan de 
ontwikkeling van een paar nieuwe tortelduiven. 
Ik hoop dat ze het overleven want ook voor 
vogels is deze maatschappij niet zo geweldig 
meer. Hoewel duifjes wel vaak nog een beetje bij 
worden gevoerd. 
a! Ja! De crisis is er en toch is er in Amsterdam 
niets van te merken. Afgelopen zaterdag was het 
natuurlijk een uitgelezen dag voor Amsterdam. 
Dan besef je dat zo’n stad leeft en hoe. Pa lang 
niet in het centrum geweest, hij heeft er geweldig 
van genoten. Er hing overal waar wij konden 
kijken een geweldig gezellige ontspannen 
sfeer. Even een klein stukje in de Kalverstraat 
gelopen. “Het leek de Kalverstraat wel.” Je kon 
bijna over de hoofden lopen. De rollator was 
niet zo’n geweldig ding in die drukte, maar je 
kon tenminste even in de Kalverstraat zijn. Het 
“terras” van het Pannenkoekhuis (vroeger een 
klein eethuisje en nu wel vier eethuisjes lang) 
in de St. Lucienssteeg (verbinding tussen de 
Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat 
(maar kamerbreed) zat vol en de zes obers en 
serveersters liepen af en aan. De ene helft van de 
steeg was voor vier stoelen en een tafeltje en de 
andere helft was doorgang. Twee stoelen tegen 
de muur, klein tafeltje en twee stoelen in de goot. 
Ongemakkelijk, maar vol. Ja! Ja! Niks crisis. De 
pannenkoeken waren nog steeds even groot. 
Het was overal gezellig druk. Een rijtoer door 
het centrum bracht ons via de Wester(toren)kerk 

naar de Prinsengracht. Iedereen genoot van het 
mooie weer en van het leven in de stad. Overal 
waren terrasjes gefokt. Ook langs de waterkant. 
Alle terrasjes zaten vol. Bij sommige dacht ik 
'als die man zijn stoel 10 cm verplaatst, dan ligt 
hij in de gracht'. Maar gezellig. Ja! Ja! Daar kan 
geen stad ter wereld tegenop. Die gezelligheid 
kun je hier niet naar toe halen. Wij moeten 
zonodig ook een discohal hebben. Voor hoeveel 
jongeren in onze dorpen is dat eigenlijk? Voor 
hoeveel jongeren wordt weer een stuk natuur 
opgeofferd aan parkeerruimte en gebouwen. De 
disco is helemaal uit. Je kunt niet meer aan de 
pil en aan de coke in de steden (Ja! Ja! Ze leiden 
een noodlijdend bestaan). Moeten wij dat nu zo 
nodig hierheen halen. Om in leven te blijven moet 
zo’n hal jongeren overal vandaan trekken. Ja! Ja! 
Ik weet echt niet wat onze B&W en onze Raad 
bezielt. Het was denk ik een beetje te rustig in het 
dorp. De politie had kennelijk niet meer genoeg 
aan het bekeuren van verkeersovertreders. Te 
hard rijden. Iedereen heeft haast. Ze moeten 
allemaal hier effe boodschappen doen. Je zorgt 
dat hier zoveel mogelijk auto’s naar toe komen en 
dan ben je wel genoodzaakt om veel drempels te 
maken. Heel veel drempels. Ja! Ja! In Mijdrecht 
kijkt de politie echt niet naar te hard rijders. Op 
de N201 doen ze dat wel. Dat is zakkenvullen. 
Maar niet in het dorp en dat zou toch wel eens 
mogen en heel wat meer bijdragen aan de 
veiligheid. Veiligheid.!! Ja! Ja! “Bedankt voor 
het begrip." Heb je wel eens zo’n bordje gezien 
langs de A2? Bij Best staat er een. Ik kan nog 
niet begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Ze 
zijn daar bezig met de Rondweg in de A2. Het 
gaat vooruit. Langs de hele weg staan borden, 
80 km, drie rijstroken breed. 80km rijdt niemand. 
De vrachtwagens rechts 95, de personen auto’s 
op de middelste 110km en de derde strook is 
voor harder. Bij Den Bosch staat 90km, hetzelfde 
gevolg. Langs de hele weg verder hetzelfde. 
“Bedankt voor het begrip.” Leuk.
Ja! Ja! Ik kan begrijpen dat ons gemeentebestuur 
de snelheid wil beperken met drempels, maar 
maak ze dan in één keer goed. En ga ze niet na 
een half jaar weer overhoophalen en opnieuw 
leggen zoals bij Rozenobel. (geld zat toch?). 
Wij hebben zogenaamd van die deskundige 
ambtenaren Ja! Ja! We hebben het wel gezegd. 
Een jaar geleden zoals “De Dorpsstraat moet 
binnen een jaar weer opnieuw bestraat worden 
en ja hoor. Het was weer eens zover. Wat 
die straat De Mijdrechtenaren, Wilnissers en 
Vinkeveners al gekost heeft. 

 John B. Grootegoed

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht
t.a.v. de heer drs. W.M. de Jong
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Betreft: Polder Groot Mijdrecht
Datum: 15 juni 2009

Geachte heer De Jong,
Wij hebben uw brief van 6 juni jl. geadresseerd aan ‘de 
bewoners’ allemaal in onze brievenbus ontvangen. Het 
spijt ons bijzonder om hieruit zelf te moeten ontcijferen 
welke mensen wel en welke mensen niet mogen 
blijven werken en wonen in onze polder. U had niet 
het lef de boodschap persoonlijk te verkondigen of de 
brieven persoonlijk te adresseren. Zo communiceert 
de provincie Utrecht. Jammer dat u in de rij van uw 
voorgangers Lokker, Ekkers en Binnekamp geen 
verschil heeft kunnen maken.
De afgelopen 4 jaar heeft uw College een blauwe waas 
voor de ogen gehad. Er zijn ongekend veel rapporten 
geproduceerd en voor miljoenen euro’s aan kosten 
gemaakt. Van alle voorwendselen om onze polder 
onder water te zetten bleef alleen het uitmalen van zout 
kwelwater over. Maar dit speelt in veel polders in ons 
land en het Rijk weigerde dit zwaar te subsidiëren.
Uw College heeft nu plotsklaps een groene 
(moeras)waas voor de ogen. Met wederom de 
volumeknop op 10. (Om de mislukking te camoufleren?). 
Bijna 50 huishoudens moeten gedwongen verdwijnen 
voor 400 hectare aaneengesloten laagveenmoeras. U 
wilt ons kennelijk terugvoeren naar de Middeleeuwen. 
En waarom? U schrijft zelf dat het plan het uitmalen 
van de zoute kwel niet vermindert. Nee, het ligt anders. 
De bewoners verstoren de moerasvogels, zo lezen wij 
in uw rapporten. Dus kiest u ervoor om nog eens 1,2 
miljoen euro uit te trekken voor nog meer rapporten 
voor een plan dat de sociale en economische vitaliteit 
van onze polder definitief dood maakt. Wie kan dat in 
de huidige tijd verantwoorden?
En dat terwijl natuur heel wel te combineren valt met 

behoud van de sociale gemeenschap, agrarische 
activiteiten en respect voor het huidige landschap. 
Wij hebben jarenlang aangegeven op die basis met 
u te willen samenwerken om zo tot een plan met 
maatschappelijk draagvlak te komen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat alleen een integrale benadering met reële 
budgetten en een open en integere samenwerking zal 
leiden tot succes in onze polder.
Maar u kiest ervoor mogelijke, betaalbare oplossingen 
voor het zoute kwelwater naar de verre toekomst te 
verschuiven. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
bijt in het stof. U stelt dat u met dit plan aansluiting 
vindt met bestaand beleid doordat het doorgaat met 
de uitvoering van Plan de Venen 1998. Maar dit is 
volstrekt onjuist. Het is een ander inrichtingsplan 
met totaal andere, juridische en praktische gevolgen 
voor de mensen in en rondom de polder. Hiermee 
vervreemdt u gemeente, ondernemers en bewoners 
steeds verder van u.
Het lijkt ons dan ook heel verstandig niet op voorhand 
te rekenen op het maatschappelijk draagvlak, zoals u 
in uw Statenvoorstel doet. Wij hebben besloten in deze 
vertoning niet langer te figureren en geen tijd meer 
te verliezen in uw vergaderzalen en op uw publieke 
tribunes. We zullen onze koers verleggen door ons 
vanaf nu in het gebied nader te verenigen en te laten 
vertegenwoordigen door een advocatenkantoor en u 
desnoods in rechte te betrekken. Wij zijn er namelijk 
van overtuigd dat dit dossier - met alle verbroken 
afspraken en het proces van de afgelopen jaren 
- uiteindelijk juridisch en politiek niet houdbaar 
zal blijken te zijn. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd.

Was getekend:
Leden van de voormalige kern-, reflectie- en 
hooiberggroep, waaronder:
E. Megens, A. Mens, P.C. Palm, B. van Rijn, W. van 
Vliet, P. Zaal, E.F. de Man, J.J. Pronk, B. Roeleveld, W. 
Oudshoorn, N.P.M. de Dood en vele anderen.
Correspondentieadres: Veldweg 8b / 3646 AP 
Waverveen

Tot onze grote verbazing is ons bankstel meegenomen 
tijdens onze verhuizing. Afgelopen week waren 
wij druk bezig met verhuizen. Mijn man had ons 
bankstel alvast op de stoep gezet voor ons huis. Mijn 
zwager zou langskomen om de bank op te halen. 
Mijn man moest binnen nog wat regelen en kwam 
na ongeveer 10 minuten weer naar buiten. Blijkt dat, 
volgens onze buurvrouw, een stevige dame onze 
bank in haar auto heeft gedaan en is weggereden. 
Waarschijnlijk dacht deze mevrouw dat we de bank 

naar het grof vuil wilden brengen. Dit was echter niet 
de bedoeling! Hierbij verzoeken wij deze mevrouw 
onze bank weer terug te brengen.
Ze kan de bank gewoon terugzetten op dezelfde 
plaats en eventueel haar telefoonnummer 
achterlaten. We hebben namelijk wel twee heerlijke 
stoelen die ze zo mag meenemen.
 

Alvast bedankt.
Mevr. Ophelia Lichter

Open brief

Uithoorn - In een briefwisseling tussen de Actie-
groep en het bisdom Haarlem-Amsterdam, bevestigt 
de Bisschop dat er nog geen definitieve beslissing is 
genomen over het voortbestaan van de kerken in Uit-
hoorn. De Actiegroep houdt dus ook over het voort-
bestaan van de Schanskerk nog steeds hoop en daar-
om dit gedicht voor Jan en Joop!
Jan en Joop zijn als tuinmannen al 15 jaar trouw aan 
het werk, Zo verzorgen zij elke woensdag de tuin en 
omgeving van de Schanskerk. Ondanks de pijn in hun 
rug weerhouden de blokken beton hen niet, Altijd al-

les keurig en netjes, eenieder die het ziet. Ondanks 
de netten blijft het monument zo het aanzien waard, 
We houden hoop en vegen het gebouw niet zomaar 
van de kaart. Wij hopen dat jullie het blijven volhou-
den steeds maar weer, Als trouwe vrijwilligers respec-
teren wij jullie zeer!!!

 Bedankt Jan en Joop! 
 namens de actiegroep 
 Open de Kerk in Uithoorn

Waarom ik nooit meer voor de 
gemeenteraad wil stemmen!

Voor een enkele intellectueel die weet wat de ‘trias 
politica’ is, hoeft het niet te worden uitgelegd. Maar 
voor de raadsleden in De Ronde Venen wil ik graag 
uitleggen wat de inhoud en de betekenis is van de trias 
politica. Helaas kan dat niet want de raadsleden kunnen 
niet lezen. Ze kunnen niet begrijpen en uitleggen wat 
de betekenis is van woorden in een tekst of een brief. 
Iemand die het Nederlands niet kan begrijpen, is ook 
niet in staat om te communiceren. Ga maar eens naar 
een raadsvergadering en er zal een bewijs worden 
geleverd van communicatief onvermogen. Vooral 

omdat er net als dat er niet gelezen kan worden ook het 
luisteren -naar anderen dan zichzelf- bij de raadsleden 
zwaar onderontwikkeld is. De raadsleden kunnen door 
het communicatief onvermogen niet weten wat er leeft 
bij de inwoners en dus ook niet bij mij. Ze kunnen door 
dit gebrek de samenleving, zover ze daartoe bevoegd 
zijn, nooit inrichten zoals u en ik dat willen.
Nu weet u waarom ik nooit meer voor de gemeenteraad 
wil stemmen.

Jan Platvoet, Vinkeveen

Oproep terugbezorgen 
bankstel

Werkzaamheden Kerklaan Vinkeveen
Zoals velen al is opgemerkt wordt er gewerkt aan de 
weg op de Kerklaan. Dit gebeurt gelukkig niet vaak 
maar als het dan toch echt nodig is waarom geven 
we deze mensen dan niet de kans om het werk goed 
en mooi af te leveren. Want het volgende is aan de 
hand. Zodra de werkmannen naar huis gaan wordt 
er gewoon met auto’s doorheen gereden, zelfs toen 
het nieuwe asfalt nog lag te drogen. Dan vraag ik me 
toch af waarom, waarom vind je op dat moment het zo 
nodig om hekken opzij te schuiven en er door te gaan 
terwijl er diverse andere mogelijkheden zijn (al zijn ze 

misschien niet zo heel duidelijk aangegeven). Ook zijn 
de mensen op het voetpad hun leven niet zeker, want 
brommers/ scooters en zelfs motors rijden, niet al te 
zacht, over de stoep. Hieraan kun je merken dat we 
tegenwoordig echt alleen maar aan onszelf denken, ik 
wil, dus ik doe het gewoon.
Dus voor iedereen die geen geduld heeft en respect 
heeft voor de stratenmakers, BEDANKT! 
 

L. Pothuizen,
bewoonster Kerklaan

Elke ‘druppel’ of ‘drempel’ geeft 
ellende voor omwonenden

Ik woon bij het kruispunt van de Demmerik en de 
Wilgenlaan. In de periode van 2002 en 2003 hebben 
wij ook te maken gehad met een plateau op het 
kruispunt van de Demmerik en de Wilgenlaan. Er was 
in die periode heel veel overlast voor de omwonenden. 
Overlast in de vorm van geluid, dat begon al om 5:00 
uur ‘s morgens als de aannemers met hun losbeladen 
aanhangers over het plateau scheurden. Ik heb 
noodgedwongen met oordopjes geslapen en later 
de gehele slaapkamer geïsoleerd met noppenkleed. 
Overlast in de vorm van trilling, vrachtwagens, 
zandauto’s en landbouwverkeer die ook met hoge 
snelheid het plateau passeerden. Door deze trilling 
ontstonden er scheurtjes in de plavuizen en lekkage in 
de kelder. De maximale snelheid is door de gemeente 
bepaald op 30 km/u, maar als je bestuurders vraagt 
of zij ook 30 km/u rijden op de Demmerik, dan is dat 
meestal hoger. Het zou zelfs zo zijn dat de provincie de 
maximale snelheid voor de Demmerik op 50 km/u heeft 
bepaald en dat daardoor een boete voor te snel rijden 

(tussen de 30 en 50km/u) ongeldig wordt verklaard. 
‘s Nachts gaat het er nog erger aan toe, dan lijkt het 
wel een racebaan. Onze overburen ondervonden 
eveneens overlast, waarbij scheuren ontstonden 
in de buitenmuren. Uiteindelijk, na veel omhaal en 
geldverspilling, is in 2003 het plateau verdwenen en 
kwam de rust terug (er heeft in de tijd ook een artikel 
in de Meerbode gestaan).
Nu echter komt de gemeente met een nieuw plan. 
We krijgen op de kruisingen Demmerik - Wilgenlaan 
en Demmerik - Spoorlaan een Punaise. Al een aantal 
bewoners hebben hun bezwaar geuit bij de gemeente, 
maar in alle gevallen heeft de gemeente dit afgedaan 
met een uitspraak als: “de punaises komen er, dat is 
een feit, en als u meent er last van te hebben, bewijs 
dat dan maar!” 
Ik ben nog op een openbare hoorzitting geweest, maar 
het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard.
 

John van Bemmelen

Het laatste nieuws van 
actiegroep ‘open de kerk’

Fietspad
Gaarne even aandacht voor het volgende. De kruising 
van de Pr. Bernardlaan met de Zr. den Hertoglaan is voor 
fietsers, die de helling op moeten richting Dorpsstraat, 
een hele inspanning. Heel sneu wordt dit als eenmaal 
de helling genomen is en je dan moet stoppen voor 
een auto die van rechts komt en linksaf de Zr. den 

Hertoglaan indraait. Men moet de auto voorrang 
verlenen. Het gevolg is dat men moet afstappen. Maak 
van deze kruising een voorrangskruising ten voordele 
van de klimmende fietsers.
 

F.H. de Caes, Mijdrecht
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CDA Uithoorn stelt college vragen:

Randvoorwaarden 
stedenbouwkundige visie 
Vinckebuurt
Uithoorn - Het CDA is van mening 
dat voor het goed ontwikkelen van 
het gebied langs de Amstel, tussen 
de busbaan en de Thamerkerk het 
noodzakelijk is om “Uithoorn, mooi 
wel” effectief te kunnen realiseren. 
Het CDA maakt zich zorgen dat de 
ingediende, en op 25 juni te behan-
delen randvoorwaarden voor de-
ze visie hier onvoldoende recht aan 
doen.

Wat is voor CDA de 
kern van dit gebied:
Het gebied is 1 van het, zo moge-
lijk zelfs echt laatste, inbreigebied 
in Uithoorn. Het is een unieke kans 
voor de stedenbouwkundige invul-
ling in dit deel van Uithoorn. Het ou-
de dorp krijgt een prima impuls. Het 
gebied aan de Amstel kan Uithoorn 
echt allure geven. 
Daarom is het CDA er veel aan ge-
legen om dit ook vanuit een ambiti-
eus programma van randvoorwaar-
den goede vertrekpunten voor de 
ontwikkeling mee te geven. 

Wat gaat goed in het voorstel 
voor de Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden:
De omgeving van het nieuwe plein 

rond Thamerkerk zorgt ervoor dat 
stedenbouwkundig de kerk met res-
pect wordt ingepast.

Wat gaat er niet goed:
We willen geen nieuwbouwgebied 
met een steenpuist en een schaaf-
wond. De bebouwing van de Van 
Meetelenstraat (Steenpuist) moet 
worden onderzocht. Wat kan wor-
den ingepast, denk hierbij aan het 
gerenoveerde dubbele blok oor-
spronkelijke bebouwing, moet ste-
denbouwkundig worden ingepast.

Wat niet kan worden ingepast, denk 
aan oude loodsen, een scheef-
staand elektriciteitsgebouw en de 
oude bakkerij van Versteeg, moet 
worden herontwikkeld. Hierbij is 
aankoop door de beide projectont-
wikkelaars een mogelijkheid. An-
ders kan de gemeente hier zelf een 
positie in nemen. 
Ditzelfde geldt voor het voorste deel 
van de Thamerweg (Schaafwond). 
Hierbij is nog een aanvullend pro-
bleem de slechte fundatie van de-
ze woningen. Nieuwbouw zal ze-
ker risico’s van verdere verzakking 
of andere schade aan veel van de-
ze woningen met zich meebrengen. 

We zullen hier dus ook echt iets van 
moeten vinden in deze stedenbouw-
kundige randvoorwaarden. Verder is 
het belangrijk om de beide gebie-
den stedenbouwkundig te verbin-
den. De gemeente(raad) moet EEN 
visie voor het gebied neerleggen 
en daarna kunnen ontwikkelaars er 
hun plannen op maken en niet an-
dersom.

Wat is mogelijk ook 
problematisch: 
We moeten de detailhandelsstruc-
tuur nog vaststellen. Dit kan dan 
ook nog effecten hebben op dit ge-
bied. Het sluit aan aan het gebied  
van het oude dorp, met winkels en 
horeca. Vooral de gebieden prof. 
Steenkampweg en Wilhelminakade 
kunnen hier mogelijk mee te ma-
ken krijgen. 

Wat het CDA betreft is aanpassing 
van het voorstel om recht te doen 
aan de hierbovengenoemde zaken 
noodzakelijk voordat er sprake van 
instemming kan zijn. 
Wij hebben de wethouder verzocht 
om hier, nog voor de behandeling 
op 25 juni 2009 in de gemeenteraad, 
schriftelijk op te reageren.

Woongroep Holland ziet 
af van verdere renovatie 
flats Europarei
Uithoorn - Woongroep Holland 
heeft zich de woede van de be-
woners van de Churchill-, Gas-
periflat en Straatsburgflat op de 
hals gehaald door aan de bewo-
ners van deze flats een brief te stu-
ren dat zij niet meer voornemens is 
de flats te renoveren. Dit is wel ge-
beurd bij de andere zes flats in de 
Europarei. Woongroep Holland laat 
in haar berichtgeving hierover we-
ten dat voor deze flats ‘een nieuw 
traject wordt gestart’... Eén en an-
der is de uitkomst van het evalua-
tierapport ‘Effecten in feiten en cij-
fers’ dat door Woongroep Holland 
is opgesteld. De bewoners van de 

flats ervaren dit als een onduidelij-
ke en onrust veroorzakende bericht-
geving. Want zij hebben geen ken-
nis van het evaluatierapport en wat 
het ‘verdere traject’ inhoudt. Mis-
schien wel sloop?... Dat zou je rein-
ste kapitaalvernietiging zijn aange-
zien de flats destijds bij de bouw als 
luxe en zeer moderne flats werden 
gekenschetst. Dat ze nu een vorm 
van aanpassing zouden moeten on-
dergaan omdat ze niet meer vol-
doen aan de eisen van deze tijd, is 
logisch. Dat is immers bij de anders 
flats ook gebeurd? Maar dat schijnt 
verleden tijd te zijn.

Doelstellingen
Woongroep Holland zegt dat bij de 
start van de modernisering van de 
Europarei – dat was destijds bij de 
Monnetflat – diverse doelstellin-
gen zijn geformuleerd, waarvan ‘be-
houd van de toekomstwaarde van 
de Europarei’ de belangrijkste is. 
Nou dan... ‘De uitkomst van een tus-
sentijdse evaluatie laat zien dat, on-
danks de ingrepen en verbeteringen 
in zes van de negen flats, doorgaan 
op dezelfde wijze onvoldoende re-
sultaat oplevert. De huidige ma-
nier van moderniseren levert te wei-
nig resultaat voor de wijk op vanwe-
ge geringe differentiatie in de typen 
woningen’. “Grote flauwekul,” aldus 
een van de bewoners die zegt van 
meet af aan – nu al bijna 39 jaar – in 
een van de woningen van de Gas-
periflat te wonen. “Heb je daar dan 
eerst zes flats voor nodig om te ver-
bouwen en daarna tot deze slotsom 
te komen? Ben je dan lekker stom 
bezig geweest!... Ze wisten toch van 

te voren dat het allemaal om dezelf-
de soort woningen ging? Ik doe niet 
mee met die enquête van ze. Ik kan 
ze zo het antwoord wel geven. Het 
zal mijn tijd wel duren, ik ben 84 jaar 
en laat me echt niet wegjagen. Ver-
kassen doe ik ook niet.

Maar als ze niets doen dan moe-
ten de huren wel omlaag want die 
is gekoppeld aan het woongenot. 
En ze moeten wat aan de verwar-
ming doen. Die is óf gloeiend heet 
óf hardstikke koud. Een tussenweg 
- lauw, wat is dat - is er niet. Het 
zijn van oorsprong heel luxe flats 
en we hebben er altijd met ple-

zier gewoond. Maar na veertig jaar 
kan een update geen kwaad en 
dan kunnen ze toch weer een hele 
tijd mee? Waarom haakt die Woon-
groep nou ineens af? Geen mens 
die het snapt. Komen ze bij je over 
de vloer om het uit te leggen. Heb 
ik geen zin in. Gewoon gaan reno-
veren, daar hebben we allemaal wat 
aan. Maar dat kost centen en dat 
zullen ze in deze tijd wel niet meer 
hebben.” Aldus de krasse bewoner 
die op weg was naar de flessencon-
tainer en desgevraagd commentaar 
gaf op de berichtgeving van Woon-
groep Holland.

Bom
Het bericht, dat maandag 8 juni 
door Woongroep Holland als een 
brief naar alle 400 (!) gezinnen van 
de betreffende flats is gestuurd, is 
bij verreweg de meeste inwoners 
als een bom ingeslagen. Woest zijn 
ze op de woningbouwvereniging en 
ernstig teleurgesteld in het feit dat 
‘hun flats’ niet gerenoveerd wor-
den, waar dat bij de andere wél is 
gebeurd. Woongroep Holland heeft 
aangekondigd vlak daarna, op don-
derdag 11 juni, een enquête te wil-
len houden onder de bewoners. 
Doel is in persoonlijke gesprekken 
met de bewoners en het invullen 
van de enquête te vernemen wat zij 
belangrijk vinden voor hun woning 
en woonomgeving... Verder denkt 
de Woongroep hiermee het gevoel 
van onrust weg te nemen... Iets wat 
zij overigens zelf al weken geleden 
gezaaid heeft tijdens bewonersbij-
eenkomsten. Daar werd ook geen 
duidelijk standpunt ingenomen wel-

ke plannen men heeft of niet heeft 
met de flats. De redactie van de-
ze krant werd toen meegedeeld dat 
eerst de bewoners op de hoogte 
zouden worden gesteld, waarna een 
persbericht zou volgen. Dat is dus 
nu gebeurd en dat blijkt qua inhoud 
zelfs erger te zijn dan wat werd ge-
opperd tijdens bewonersbijeenkom-
sten. Nota bene waar wethouder Je-
roen Verheijen bij aanwezig was!

Huisbezoek
De Bewonerscommissie Europarei-
3 is verbijsterd en protesteert tegen 
deze gang van zaken. Ook al omdat 
zij niet op de hoogte is gesteld wat 

het evaluatierapport inhoudt en bo-
vendien niet gekend is in de enquê-
te waarin volgens de commissiele-
den talloze suggestieve vragen wor-
den gesteld die niet relevant zijn 
en tot niets leiden. De commissie 
is van mening dat Woongroep Hol-
land moet afzien van de te houden 
enquête. Daarnaast heeft men als 
bewonerscommissie nauwelijks of 
geen tijd gekregen om externe par-
tijen te raadplegen. De enquête die 
Woongroep Holland wil houden on-
der de bewoners gaat gepaard met 
huisbezoek van medewerkers. Die 
willen met de bewoners gaan pra-
ten wat zij vinden dat er moet ge-
beuren... De wereld op zijn kop!

Uit gesprekken blijkt dat een groot 
aantal inwoners niet wil deelnemen 
aan deze gesprekken en de en-
quête, omdat dit volgens hen geen 
zin heeft. Sterker nog, uit een on-
langs door de Bewonerscommis-
sie Europarei-3 gehouden enquê-
te blijkt dat ruim 87 procent zich al 
heeft uitgesproken vóór renovatie 
en dat Woongroep Holland die ge-
woon moet uitvoeren. Daarmee is al 
duidelijk aangegeven wat de bewo-
ners willen, toch? Woongroep Hol-
land zegt na de zomer de resultaten 
van de bewonersgesprekken en de 
gehouden enquêtes bekend te zul-
len maken. Samen met het evalua-
tierapport ‘Effecten in feiten en cij-
fers’ moet dit de basis worden waar-
op het verdere traject wordt vorm-
gegeven. Aldus de berichtgeving 
van Woongroep Holland. Iedereen is 
benieuwd hoe dat er dan gaat uit-
zien. Het kan alle kanten op!

Naast de Gasperiflat worden ook de Churchill- en Straatsburgflat niet gemoderniseerd

Straatspeeldag Meerwijk 
heel gezellig
Uithoorn - Afgelopen woensdag 
10 juni was het straatspeeldag. Op 
het nieuw ingerichte speelveld Kar-

veel, Klipper, Amstelplein, Laan van 
Meerwijk, was het feest. De he-
le middag kon er gespeeld worden 

op de speeltoestellen. Maar ook wa-
ren er andere spelletjes te doen zo-
als zaklopen, sjoelen, blikgooien en 

spekhappen. Door de financiele bij-
dragen van Buurtbeheer/Cardanus 
was er ook een springkussen! Van al 
het spelen krijg je dorst en honger, 
Albert Heijn Jos van den Berg zorg-

de dat er pakjes Fristi en stroopwa-
fels voor de kinderen waren. Veel 
kinderen en hun ouders kwamen 
spelen. Het was prachtig weer, tot-
dat het rond 4 uur begon te rege-

nen. Enkele kinderen trotseerden 
deze bui, maar moesten het later 
toch opgeven. De Nationale Straat-
speeldag was zeker een succes en 
voor herhaling vatbaar. 
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op RKBS de Springschans
in Uithoorn

Uithoorn - Zaterdag 13 juni was het 
dan eindelijk zover: Op RKBS De 
Springschans kwamen de sprookjes uit 
1001 nacht tot leven. Het hele schoolplein 
was in oosterse sferen. Met meer dan 
20 activiteiten voor alle  kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 8 was het een 
groot spektakel! Kroko Boernia, Koning 
Aap, Sinbad de Zeeman en uiteraard 
Aladdin waren van de partij. En dan 
de kameel Al Jamili met haar jong, 
een prachtig stel waar de kinderen 
mee op de foto konden. Madame 
Marakkech voorspelde iedereen een 
fi jne toekomst en in en rond de bazaar 
was het een gezellige drukte waar 
kinderen werden geschminkt, tattoos 
werden gezet en kleurige  armbandjes 
werden gemaakt. De Ouderraad van 
RKBS de Springschans is, met hulp 
van de leerlingen en leerkrachten, 
maanden in touw geweest om de dag 
zo succesvol mogelijk te laten verlopen. 
Dit was niet gelukt zonder bijdrage van 
vele sponsoren! Met heerlijke oosterse 
hapjes en drankjes, passende muziek en 
fantastisch weer  werd het een geweldig 
zomerfeest, waar iedereen met veel 
plezier aan terug zal denken. 

Het Zomerfeest  werd mede mogelijk 
gemaakt door: AH Jos van den berg, 
Opel Catsman uithoorn, thuiskantoor 
uithoorn, Sparnaay Juweliers, Blok 
Mode, Otto Bloemen, den Hollander/ 
Kaas en Zo, Handigwerk, Zwembad de 
Otter, Architome B.V., 7 Nights Bedding, 
Discus van Tol, Elveda Holding, 
OcTana B.V., Lionel Smit, Dansschool 
Colijn, Klinkenberg Meubelen, Dio 
Drogist, Mirco en Marit Bena, Ab en 
Sandra Smit, Johan en Helga Zethof, 
van Maanen Bakkerij, van der Schaft 
tweewielers, aluminiumjon.nl, de Beij 
elektra bv, Slagerij Stronkhorst, BRUNA, 
Huub van Vliet, buro Aalsmeer, Becky’s, 
P. van Diemen, Lamilon

Sprookjes uit  1001 nacht
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Zaterdag a.s. 
Steelbandfestival in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 20 juni organiseert muziekvereniging Ta-
venu in samenwerking met Steelbandshop Holland het eerste Neder-
landse steelbandfestival.
Deze dag zal geheel in het teken staan van Caribische Steelband Mu-
ziek, maar ook solisten de gelegenheid geven om mee te spelen met 
de Play-In. Deelnemers aan de Play-In komen uit Nederland, Duits-
land en België.

Programma:
16.00 uur tot ca. 17.30 uur:  Play-In, met alle pannisten 
 die mee willen doen. 
19.30 uur:  Offi ciële opening door 
 afgevaardigde van de ambassade 
 van Trinidad en Tobago.
19.40 uur:  Start festival met Steelband Tavenu
20.15 uur:  Steelband Pan Magic
20.50 uur:  Dansgroep Lucia Marthas
21.00 uur:  Steelband Tropical Steelpans
21.35 uur:  Steelorchestra PanGanG
22.10 uur:  Dansgroep dansschool Nicole
22.30 uur:  The Steelmasters
23.05 uur:  Steelband van de Mariniers

Het evenement vindt plaats in het centrum van De Kwakel, voor het 
dorpshuis De Quakel en cafetaria ’t Trefpunt. De toegang is gratis. Er 
wordt aan de Kwakelaars gevraagd zo veel mogelijk lopend of met de 
fi ets te komen, want er zullen al veel auto’s van deelnemers in De Kwa-
kel geparkeerd zijn. 

Steelband Tavenu 
Muziekvereniging Tavenu uit De Kwakel organiseert elk jaar een mid-
zomeravondconcert, met steeds een ander thema. In 2001 was het 
thema “slagwerk” en zij wilden er graag een steelband bij hebben. De-
ze werd gevonden en de leden die zijn gaan kijken bij de repetitie kre-
gen al snel ook wat stokjes in handen gedrukt en werden zodoende 
besmet met het steelbandvirus. Het idee om zelf ook een steelband 
te beginnen begon al vrij snel uit te groeien tot concrete plannen en 
in februari 2002 werd er begonnen met repeteren onder leiding van 
Carlos Lake. Al snel konden er enkele stukken gespeeld worden en 
kon de steelband ingezet worden bij activiteiten van de muziekvereni-
ging. Na een jaar werd er een drummer gevonden die de steelband 
kwam versterken en sindsdien zijn er vele optredens geweest, zowel 
gezamenlijk als alleenstaand. Inmiddels is de steelband uitgegroeid tot 

het meest optredende onderdeel van de muziekvereniging. De steel-
band wordt voor allerlei activiteiten gevraagd, zoals feestjes, braderie-
en, open dagen en zelfs een carnavalsliedje. In 2006 is de steelband 
een week in Spanje geweest voor enkele optredens in Barcelona en 
Lloret de Mar. Vorig jaar is ook de zelfgemaakte podiumwagen in ge-
bruik genomen en kan er ook rijdend gespeeld worden, bijvoorbeeld 
met bloemencorso’s. 

Steelband Koninklijke Marine
De Steelband - een tropische verrassing... maar dan in een Hollands 
uniform. De Steelband van het Korps Mariniers wordt gevormd door 
een tiental tamboers en pijpers. Deze muzikale ambassadeurs van het 
Korps Mariniers hebben alle wereldzeeën bevaren. Muzikale visite-
kaartjes werden afgegeven in onder andere Amerika, Indonesië, India, 
Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, 
Duitsland, Canada en Nederlandse Antillen en Aruba. 

In Nederland worden gemiddeld per jaar zo’n 50 optredens verzorgd, 
ondermeer voor radio en TV en is één van de meest gevraagde mili-
taire ensembles. Het veelomvattende repertoire zorgt ervoor dat de 
Steelband inzetbaar is voor zowel ‘tropische’ feesten als voor het ver-
zorgen van sfeermuziek tijdens recepties en dansmuziek tijdens feest-
avonden. Door de aanwezigheid van een grote marinierskazerne op 
Aruba is de betrokkenheid van het Korps Mariniers met de bevolking 
zeer groot. In 1969 werd door de bevolking een compleet steelbandin-
strumentarium aangeboden aan de toenmalige commandant van het 
Korps Mariniers, generaal-majoor der mariniers Luijk. Na rijp beraad 
kwam de korpsleiding tot de conclusie dat de Tamboers en Pijpers de 
meest geschikte personen waren om er op te spelen. Het studeren kon 
beginnen en maanden later werd een omvangrijk repertoire opgele-
verd, zodat eind 1969 de Steelband van de Tamboers en Pijpers van het 
Korps Mariniers operationeel werd.

Steelband The Steelmasters
De naam steelband roept meteen gedachten op aan de zonnige stran-
den van het Caraibische gebied. Men verwacht dan ook mensen uit 
die streek achter de instrumenten (pannen) en vaak wordt er verbaasd 
opgekeken als men ziet dat het hier gaat om “macamba’s” (blanken) 
uit het land van Maas & Waal. Opgericht: 1966. The Steelmasters bren-
gen het authentieke geluid van de steelband, zonder aanvulling van 
andere instrumenten. Geen trompetten, gitaren of versterkte bas, maar 
puur “olievaten”geluid. Het repertoire bestaat uit een mengeling van 
Caribische ritmes zoals merengue, calypso, guaracha, mambo, salsa 

etc. instrumentaal en vocaal. Muzikale hoogtepunten waren optredens 
in Polen in 2002 en 2004 en 2007. De daar gegeven concerten zijn bij 
de Poolse bevolking zo in de smaak gevallen, dat verzoeken voor her-
haling binnen blijven komen.

Steelband Tropical Steelpans
De interesse voor de pan ontstond voor Joël Huijbens in 1998. Hij werd 
toen lid van een steelband in Den-Helder, eerst als drummer. Maar 
toen er daar een pan vrijkwam, leerde hij daar op spelen. Op een ge-
geven moment wilde hij verder, waar het voor hem bij deze steelband 
stopte. In 2003 bestelde hij een Double Second set in Trinidad, en be-
gon als solist. Lokaal bleek dit een groot succes door de vele optre-
dens. In 2004 bestelt hij een Tenor, en vraagt hij vriendin Gillian mee te 
spelen. Vanaf toen traden zij op als duo, de melodie live spelend met 
de bas en drums op een minidisc. Toen Joël in 2004 zijn vriendin Lau-
ra leerde kennen, leerde hij haar later ook de steeldrum te spelen. Zo 
traden ze in 2006 op als trio, Mede door de website treden ze nu ook 
vaak landelijk op. In de laatste donkere maanden van 2006 komen de 
dromen van Joël uit: er ontstaat een echte traditionele steelband. De 
bassen zijn besteld, en een drummer komt erbij. Sinds mei 2007 be-
staat de steelband uit 5 personen. Kortom: 2007 is “het” jaar van deze 
steelband, zeker als net na de zomer zich nog 2 nieuwe leden melden. 
Tot op heden spelen ze met 7 personen. 

Steelband PanMagic 
Panmagic is opgericht in februari 2007.  Leader of the band is Paula 
James, Amerikaanse van origine en al meer dan 15 jaar woonachtig 
in Nederland. In New York heeft Paula haar conservatorium gedaan. 
Sindsdien geeft ze les op vele blaasinstrumenten en dirigeert diverse 
orkesten. Paula is gegrepen door de steeldrum sinds haar tante uit Tri-
nidad haar een steeldrum opstuurde. Na enige oefening speelt ze in 
orkesten mee zoals Tropical Steelpans. Ze heeft om zich heen enthou-
siaste medespelers gezocht en gevonden. Haar medespelers maken 
samen de band Panmagic.

Steelorchestra PanGanG 
PanGanG is het jeugdorkest van PanKultur. In 2004 werd het jeugd-
orkest opgericht als derde onderdeel van PanKultur en telt nu zo’n 40 
spelende leden plus slagwerk. Er wordt gespeeld op de traditione-
le Steelpan van Sopraan tot contrabas. Ieder bandlid speelt op de So-
praan alsmede op een Orkestpan als Bas, Cello of Bariton. Het reper-
toire is gebaseerd op de naam van de band PanGang, maar ook klas-
sieke en originele werken horen tot de stukken die worden gespeeld.
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Veel plezier voor jong en oud bij
opening fi etscrossbaan in Mijdrecht

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag was het 
dan zo ver. Ruim  een jaar nadat de kinder-
raad de gemeenteraad een voorstel had ge-
daan om een fi etscrossbaan aan te leggen in 
Mijdrecht, werd de baan offi cieel geopend.
De fi etscrossbaan is uiteindelijk aangelegd 
naast de velden van de Hockey Vereniging 
Mijdrecht. Tijdens een speciaal georgani-
seerde kinderraad konden de kinderen hun 
ideeën kenbaar maken en werd de fi ets-
crossbaan uiteindelijk gekozen. Zaterdag 
werd hij geopend. Prachtig weer en UWTC 
ers van de fi etscrossvereniging uit Uithoorn 
waren aanwezig om de nieuwe fi etscrossers 
aanwezigen en zelfs een les te geven. Ook 
lieten zij zien hoe de baan gebruikt kan wor-
den.
Tientallen kinderen hadden zich hiervoor 
opgegeven en het was een geweldig gezicht 
dat je jong en oud in oranje shirts over de 
prachtige crossbaan zag rijden. Na het offi -
ciële gedeelte werd de baan vrijgegeven en 
kon iedereen zijn of haar gang gaan. Donder-
dagavond a.s is er weer een speciale kinder-
raad. Nu liggen er twee ideeën op tafel. Een 
om een feestmiddag te organiseren bij de 
skateboardbaan in het Zwanenpark in Vin-
keveen en een plan om een trampolinepark 
temaken in Wilnis. Benieuwd of er volgend 
jaar weer opening is, nu van een trampoli-
nepark in Wilnis, of dat er een feestmiddag 
wordt georganiseerd. Dat het zaterdag jl bij 
de opening van deze fi etscrossbaan gezellig 
was tonen bijgaande foto’s:



Uithoorn - Aan de bouw van de 
Brede School Legmeer wordt hard 
gebouwd. Alle partijen die zich in 
de Brede School gaan vestigen (De 
Kwikstaart, De Toermalijn, De Dol-
fijn en de Uithoornse Kinderop-
vang) zijn het erover eens dat het 
een prachtig gebouw wordt. Bij zo’n 
mooi nieuw gebouw hoort natuurlijk 
een speelplaats waar kinderen in 
alle leeftijden zich kunnen ontwik-
kelen en kunnen vermaken. Maar: 
voor de buitenruimte van de Brede 
School in de Legmeer is helaas geen 
geld meer beschikbaar. De partners 
zetten daarom flinke acties op  om 
sponsors te zoeken. De krachten 
van al deze partijen worden gebun-
deld om er iets moois van te kun-
nen maken. 
Kinderdagverblijf Dribbel en Peuter-
opvang Bijdehandjes zijn druk be-
zig met de voorbereiding van een 
fancy fair. De actie hebben zij ‘Pimp 
ons plein’ genoemd, en een com-
missie van zes personen is nu druk 
bezig met de organisatie. De datum 
is zaterdag 5 september van 12.00 
tot 17.00 en is op het Legmeerplein 
in Uithoorn. Er komt een hoop bij 
de organisatie van dit alles kijken. 
Er zal kinderkleding, speelgoed en 
plantjes verkocht worden. Er zullen 
tal van activiteiten voor de kinderen 
te doen zijn. Ook zijn er een hapje 
en een drankje te koop en zal er een 
gezellig muziekje gedraaid worden. 
Er zijn prijzen te winnen met de lote-
rij, er is voor ieder wat wils! De fan-
cy fair is helemaal afhankelijk van 
sponsors, dus mochten mensen een 
steentje bij willen dragen, dan kun-
nen zij contact opnemen met de as-
sistent-leidinggevende van Drib-

bel, Mariska Plasmeijer, tel. 0297-
569915. Mailen kan ook naar 
dribbelplaats@zonnet.nl. 
Verder doen de organisatoren een 
oproep om kinderkleding en speel-
goed, die nog in goede staat zijn, 

niet weg te gooien maar naar Kin-
derdagverblijf Dribbel te brengen 
zodat zij dit op de fancy fair kun-
nen verkopen. De oranisatie houdt 
iedereen op de hoogte van alle acti-
viteiten en ontwikkelingen!

De Kwakel - St. Godefrides is een 
begrafenisvereniging uit De Kwakel.
En een onderdeel daarvan is het 
dragersgilde dat ervoor zorgt dat de 
laatste gang van de overledene net-
jes verloopt. Het gilde gaat een keer 
per jaar een dagje uit met hun vrou-
wen. Dit jaar is het met mooi weer 
wederom een geslaagde dag gewor-
den. Na een bustocht naar Schoon-
hoven is het gezelschap met de pont 
over de Lek naar Ameide gevaren 
waar de koffie klaarstond. Daarna is 
men in 2 paardentrams een rondrit 
begonnen door de prachtige omge-
ving daar. In Ameide terug werd de 
lunch gebruikt. Na de lunch de bus 
weer in, waar een gids hen van alles 

vertelde over de omgeving  en de 
dorpen rondom de Lek. In het ooi-
evaarsdorp Groot Ammers werd een 
palingrokerij bezocht alwaar ze een 
volledige uitleg kregen over hun be-
roep. Wel moest iedereen een haar-
kapje op wat de nodige lachspieren 
losmaakte. Nadat iedereen voldoen-
de paling ingeslagen had voor thuis, 
de bus in richting Uithoorn, waar het 
gildegezelschap na een paar bor-
reltjes heerlijk heeft gegeten in de 
Franse Slag. De deelnemers bedan-
ken via de Meerbode het bestuur 
van het gilde.

Nieuwe Meerbode - 17 juni 2009 pagina 21

Actie ‘Pimp ons plein’ voor 
buitenruimte Brede School

Qui Vive voor een jaar van de ondergang gered met 
de opdracht:

”Maak komend seizoen de 
inkomsten hoger en 
uitgaven lager”
Uithoorn – Met vijf schorsingen, 
een amendement, een aanvulling 
op het amendement en daarna nog 
twee aanvullingen van het college, is 
de hockey- en tennisvereniging Qui 
Vive even van de financiële onder-
gang gered. Ze hebben niet de ge-
vraagde drie ton van de gemeente 
ontvangen, maar ze hebben een jaar 
de tijd om te bewijzen dat het hun 
ernst is om de zaken weer financi-
eel goed op de rails te zetten. Tevens 
moeten ze binnen een jaar zichtbaar 
kunnen aantonen dat ze er zelf alles 
aan zullen doen om de inkomsten te 
verhogen en de uitgaven dusdanig 
te verlagen dat ze weer een leven-
vatbare vereniging kunnen zijn voor 
iedereen.
Het ging niet zomaar. De raad was 
erg kritisch en ook wel terecht. De 
afgelopen vier jaar heeft het oude 
bestuur van Qui Vive heel erg veel 
geïnvesteerd, erg veel geld uitge-
geven, was ze wel heel erg ambi-
tieus en dat heeft geresulteerd dat 
de vereniging nu financieel op in-
storten staat. Zo erg zelfs dat als 
de raad donderdagavond nee zou 
hebben gezegd tegen een financi-
ele ondersteuning, de kans levens-
groot aanwezig was dat de vereni-
ging zou ophouden te bestaan. De 
raadzaal zat dan ook boordevol be-
langstellenden.

Omvallen
De fractie van de VVD was duidelijk. 
Zij waren voor het voorstel van het 
college, om de vereniging 187.926 
euro te schenken zodat de vereni-
ging aan de korte termijn betalings-
verplichtingen kon blijven voldoen 
en het college wilde ook een lening 
van 3 ton overnemen voor een res-
tantlening van een kunstgrasveld.
De fractie van de VVD was hele-
maal voor het voorstel van het col-
lege: “De afgelopen jaren heeft Qui 
Vive heel veel geïnvesteerd. Ze drei-
gen nu echter om te vallen onder 
hun lasten. Ze vragen ons om hulp. 
De VVD is van mening dat ze deze 
hulp verdienen. Er is een probleem 
en die moet worden opgelost. Het 
voorstel van het college is een stuk 
minder dan Qui Vive vroeg. Het col-
lege geeft ze wat ze minimaal nodig 
hebben en daar staan wij voor 100% 
achter”, aldus de VVD.

Amendement
De fractie van de PvdA, het CDA, 
GroenLinks en Gemeente Belangen 
waren het er niet mee eens. Met 
zijn vieren hadden zij dan ook een 
amendement die zij indienden. In dit 
amendement stond: Het voorstel van 
het college om de 187.000 te hono-

reren, maar het voorstel van de rest-
lening van drie ton te wijzigen in: de 
gemeente zal pas als schuldenaar 
voor de bank optreden indien Qui 
Vive in het seizoen 2009/2010 heeft 
aangetoond inkomsten te verhogen 
en uitgaven te verlagen en dit zicht-
baar maken in een nieuwe meerja-
renbegroting, zodat er een structu-
reel gezonde vereniging resteert die 
zonder gemeentelijke financiële on-
dersteuning kan voortbestaan. Het 
college zal uiterlijk maart 2010 met 
een nieuw voorstel komen om de 
schuld over te nemen van de kunst-
grasvelden.

Spelers betaald?
De partij EDU had toch veel moei-
te met de aanvraag. Niet omdat ze 
het de vereniging niet gunde, maar 
meer omdat ook zij, net als de PvdA, 
CDA, GL en GB hun twijfels hadden 
of de vereniging echt zelf heel veel 
deed of ging doen om er weer bo-
venop te komen. 
Vooral de geruchten die in het dorp 
de ronden doen dat de spelers door 
de vereniging betaald zouden wor-
den, bleven ook in de raadzaal han-
gen: “nu kan de vereniging wel zeg-
gen dat doen we niet, maar een spe-
ler uit het buitenland halen en de 
vliegreis betalen, zorgen voor kost 
en inwoning, onkosten betalen aan 
spelers, dat is ook geld, dus wor-
den de spelers betaald.” En zo had-
den meer fracties moeite met de-
ze geruchten: “waar rook is, is vaak 
vuur.”

Padstelling
Wethouder Levenbach vertelde, na 
een schorsing, dat het college zich 
goed kon vinden in de strekking en 
de toonzetting van dit amendement: 
“Er is heel veel en heel lang iets fout 
gegaan bij deze vereniging en mo-
gelijk gaat het nog fout. Maar het 
college is van mening dat het nieu-
we bestuur dat aangetreden is, een 
bestuur is dat de zaak weer goed 
op een rijtje wil zetten. Die duide-
lijk naar een sluitende begroting wil. 
Die duidelijk naar een beleid wil dat 
ze kan overleven. Maar zij kunnen 
dat alleen als wij ze nu uit de finan-
ciële padstelling halen waarin ze nu 
terecht zijn gekomen.
Onze mening is dan ook dat het 
niet verstandig zou zijn om niet in te 
gaan op het voorstel van het college 
en het amendement zo aan te ne-
men”, aldus de wethouder.

Opdraaien
“Wij zijn er van overtuigd dat het 
bestuur ons vertrouwen zou moeten 
hebben om die maatregelen te ne-

men die genomen moeten worden 
om de geluiden die nu in het dorp 
klinken, weg te halen. Ze moeten de 
kans krijgen hun imago te verbete-
ren en daarbij krachtig zullen wor-
den bijgestaan door een door ons te 
benoemen commissaris.

U moet zich goed realiseren dat dit 
voorstel van het college erop ge-
richt is om deze vereniging in een 
beter financieel vaarwater te krijgen, 
maar ook om het risico voor de ge-
meente zelf weg te nemen. Want als 
u doet wat u nu voornemens bent, 
het amendement aannemen, dan 
brengt u een situatie aan, waarin het 
nog wel eens veel erger zou kun-
nen uitpakken voor Qui Vive, maar 
ook voor de gemeente Uithoorn. U 
spreekt over uitstellen om schulde-
naar te zijn. U moet zich realiseren 
dat we dat op dit moment al zijn. Als 
Qui Vive zou omvallen dan draaien 
wij als gemeente op voor alle lenin-
gen waarvoor wij garant staan en 
dat is een veelvoud van het bedrag 
waar we nu over spreken”, aldus Le-
venbach. “En”, zo vervolgde hij: “Het 
waarborgfonds heeft uitdrukkelijk 
verklaard dat zij de boete die zij Qui  
Vive gaan geven niet zullen geven, 
mits de gemeente voor 1 juli a.s. be-
sluit de schuld over te nemen. Als 
u dus dit amendement aanneemt 
in meerderheid is het niet bekend 
of het waarborgfonds de boete niet 
alsnog geeft en dat is een bedrag 
van 128.550 euro. Dit kan Qui Vive 
niet betalen en valt ze alsnog om.” 

Overleg
Ja, wat nu. De wethouder bracht de 
makers van het amendement wat in 
de war. Maar dat was maar kort. Na 
een schorsing kwamen ze met een 
aangepast amendement: “De raad 
voelt zich gegijzeld door dit voorstel. 
We willen echter toch ons amende-
ment overeind houden. Wij stellen 
voor dat het college de betreffen-
de leningen waarop die boete rust 
te herfinancieren, renteloos en af-
lossingsvrij. Dan verandert er voor 
de vereniging niets en ons amen-
dement blijft staan. Als de veren-
ging voldoet aan onze voorwaarden 
in het amendement kan die drie ton 
alsnog worden kwijtgescholden na 
dat jaar.” Weer een schorsing, het 
college moest hier weer even over 
nadenken. Na een kwartiertje wa-
ren ze eruit. Het college ging ak-
koord met het amendement en de 
aanvulling, mits ook het waarborg-
fonds en de bank akkoord gaan. Zo 
niet, komt de raad 24 juni weer bij-
een en als er een andere construc-
tie gezocht moeten worden.

Dag van de Bouw op DrechtStaete 
in De Kwakel drukbezocht
De Kwakel - Zaterdag 6 juni jl. 
werd er een open dag georgani-
seerd bij DrechtStaete. Het apparte-
mentencomplex op de hoek van de 
Boterdijk/Drechtdijk in De Kwakel. 

De dag verliep goed en werd goed 
bezocht! 
Deze dag was bedoeld voor alle ge-
interesseerden, dus bijvoorbeeld in-
woners van De Kwakel, kopers, po-
tentiële kopers voor de nog te koop 

zijnde appartementen, enzovoorts. 
Erg leuk was dat inderdaad al die 
verschillende mensen een bezoek 
kwamen brengen. Succesvol was de 
dag omdat er diverse opties uit naar 

voren zijn gekomen. 

Onder het genot van een drankje en 
een hapje konden mensen bij Par-
tycentrum Leenders het promotie-
materiaal bekijken, zoals de diver-

se materialen monsters en de plat-
tegronden. Daarna werden ze rond-
geleid op de bouw. Via het statige 
entree (het naambord met Drecht-
Staete in bladgouden letters, werd 
speciaal onthuld!) kon men via het 
trappenhuis alle appartementen be-
kijken. De bezoekers viel het op dat 
er al zoveel meer te bekijken was 
dan dat ze hadden verwacht, dat 
het allemaal zo netjes is en dat er 
mooie materialen gebruikt worden. 
Het voegwerk kon bijvoorbeeld al 
bewonderd worden, de hardhouten 
kozijnen enzovoorts.  Ook was goed 
zichtbaar waar de lift komt, waar de 
(overdekte) parkeerplaatsen zijn en 
dergelijke. Wat opviel was dat de 
mensen onder de indruk waren van 
het daglicht dat naar binnen valt in 
de diverse appartementen en de 
grootte van alle appartementen! Bij-
zonder was ook om het uitzicht van-
uit alle appartementen te ervaren.

Ook de dakterrassen waren te be-
zichtigen, mede door het mooie 
weer was goed de verkeerstoren 
van Schiphol te zien, de waterto-
ren van Aalsmeer, het “potlood” in 
Meerwijk West, adembenemend 
was het uitzicht, een unieke erva-
ring voor velen!

Dagje uit met het dragers-
gilde St Godefrides uit 
De Kwakel

Open dag Zorgboerderij
De Kwakel - Op 27 en 28 juni aan-
staande heet zorgboerderij Inner-
Art in De Kwakel u van harte wel-
kom op de boerderij. U kunt op de-
ze open dag iets proeven van hoe 
een zorgboerderij werkt. Een zorg-
boerderij is een agrarisch bedrijf dat 
deelnemers met een verstandelijke 
beperking, personen met een psy-
chische hulpvraag, jongeren uit de 
jeugdzorg, mensen met een burn-
out, kinderen met ADHD, demen-
terende ouderen of andere perso-
nen met een zorg- of hulpvraag, een 
dagbesteding, arbeidstraining of 
begeleide (werk)plek biedt. Het ver-
schijnsel zorgboerderij is een snel-
groeiend fenomeen. Waar in 1998 
nog slechts 75 boerderijen zorg 
aanboden, telt ons land vandaag de 
dag maar liefst ruim 900 zorgboer-
derijen. Ondanks deze sterke groei 
is nog lang niet iedereen op de 

hoogte van de vele mogelijkheden 
en de kwaliteit van de zorgboerderij. 
De open dag is dus een mooi mo-
ment om daar mee kennis te maken. 
U kunt met zorgboerderij Inner-Art 
kennismaken op 27 en 28 juni. Van 
10,00 uur tot 16,00 uur verwelkomt 
de zorgboer(in) belangstellenden 
graag. Een mooie gelegenheid om 
te horen, zien en beleven wat de 
combinatie van landbouw en zorg 
in uw regio inhoudt!  Deelnemers, 
cliënten of ook wel hulpboeren ge-
noemd, helpen mee met het onder-
houd van bloementuin en  groen-
tetuin. Ook helpen zij die dit wil-
len en kunnen mee met onderhoud 
van gebouwen en erf. De vele dieren 
hebben ook behoefte aan een knuf-
fel, moeten verzorgd worden, hok-
ken moeten gemest. Er is ook een 
mogelijkheid tot allerlei binnenac-
tiviteiten. Te denken valt aan huis-

houdelijke klusjes, tekenen, spelle-
tjes doen, lezen, kettingen maken, 
kleien, vogelnestkastjes timmeren, 
muziek maken, of gewoon lekker 
aanwezig zijn met een kip of konijn 
op schoot. In de oogsttijd worden er 
bessen, peren of appels geplukt en 
verwerkt in jam of sap. Misschien 
wil iemand wel een lekkere taart 
of koekjes bakken? De soms ve-
le bloemen of pompoenen worden 
aan de weg verkocht. Het boeren-
museum ‘ de 7 erven ’ leent zich er-
voor om te midden van de sfeer van 
vroeger herinneringen op te halen. 
Ook biedt dit museum dagbeste-
dingsactiviteiten, zoals koper poet-
sen, gereedschappen opknappen,  
tuigen invetten, enz. enz.
U kunt de tuin, het museum en het 
atelier bekijken en zich laten infor-
meren over zaken die komen kij-
ken bij het zoeken, vinden van een 
plaats als medewerker, cliënt op 
een zorgboerderij. Inner-Art is rol-
stoeltoegankelijk.



De Kwakel - Halsreikend kijken de 
wielerliefhebbers uit naar de start 
van de Tour de France op 4 juli in 
Monaco. Onder deze wielerliefheb-
bers schaart zich zeker een hon-
derdtal deelnemers aan het Kwakel-
se tourspel. Dit spel wordt al meer 
dan vijftig jaar gespeeld, men voor-
spelt daarin elke dag de uitslag van 
de te verrijden etappe in Frankrijk. 
Ook aan het eind van deze tour is 
er een felbegeerde gele trui voor de 
winnaar, deze eer staat hoog in het 
Kwakelse vaandel.
De tourdirectie is inmiddels bij el-
kaar geweest, de organisatie is bij-
na rond. Nog niet alle deelnemers 

zijn ingeschreven. Liefhebbers kun-
nen zich aanmelden bij Frank Vlas-
man, tel. 0297-569378. Doe dit bij-
tijds, honderd deelnemers is het 
maximum.
Erve Vlasman zal weer de plaats van 
het strijdgewoel zijn, daarvoor is de 
toegangsweg opnieuw geplaveid. 
Het lijkt nu wel op het Champs-
Elysees. Met een sloot als de Sei-
ne daar doorheen en daaroverheen 
de Arc de Triomphe. In deze Seine 
mondt de vermaarde goot uit voor 
het plegen van een sur-place.
Al lijkt de infrastructuur danig ver-
anderd, in het monumentale Tour-
home is de tijd stil blijven staan. Van 

de Franse Revolutie tot de huidige 
recessie heeft het oude ketelhuis 
stand weten te houden. In de tour-
tijd gaan de geiten tijdelijk drie we-
ken naar buiten om plaats te maken 
voor de deelnemers aan het tour-
spel. De wielerkenners brengen me-
nig uurtje in deze gezellige ambian-
ce door, waar de gespreksstof voor-
al hun kennis behelst. Elke avond 
moet een voorspelling, een Gouden 
Lap, van tien renners worden inge-
leverd. Bij bijzondere etappes is het 
Tourhome ook ‘s middags open om, 
in spanning met de Gouden Lap op 
schoot, de uitslag af te wachten.
Deze tour zal Joris Voorn zijn ver-
leden jaar veroverde gele trui moe-
ten verdedigen. Joris mag het eer-
ste weekend van de tour de eer-
ste nieuwe gele trui van Henny en 
Marga Kouw dragen. Henk Raad-
schelders verdedigt de rode trui, hij 
was de grootste mazzelaar van Tour 
2008. Ria Verhoef zal er weer alles 
aan moeten doen om de beste da-
me te blijven.
Inmiddels droomt menigeen zich op 
hoogste schavot in het Tourhome, 
maar de weg is nog lang. Menig ob-
stakel zal op erve Vlasman geno-
men moeten worden, men is ge-
waarschuwd.
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Jongens groep 8 De Springschans 
bij de beste zes van
district West I
Uithoorn - Het begon allemaal op 
woensdagmiddag 11 maart, de jon-
gens van groep 8 van De Spring-
schans begonnen aan hun eerste 
wedstrijden van het schoolvoetbal-
toernooi 2009 van Amstelland-Zuid 
op het complex van Legmeervogels. 
Het was een geslaagde middag, 
want zowel De Tweemaster, De Re-
genboog als de Antoniusschool 
werden overtuigend verslagen.

Woensdag 25 maart moesten de 
jongens op herhaling, nu werden 
’t Startnest en twee andere teams 
van De Tweemaster en de Antonius-
school verslagen. 

Op vrijdagavond 3 april jl. speelden 
de jongens de finale van Amstel-
land-Zuid. Ook deze avond was top, 
alle drie de wedstrijden werden ge-
wonnen en groep 8 werd 1ste van 
Amstelland-Zuid!
De nummers 1 en 2 van de pou-
le mochten door naar de volgen-
de ronde. Samen met hun (voetbal) 
vrienden in groep 8 van De Kajuit 
moesten zij aantreden op woensdag 
13 mei bij Roda.
Hier werd de Regiofinale Amstel-
land van het KNVB schoolvoetbal-
toernooi 2009 gespeeld .
De jongens werden 2e  in hun pou-
le en moesten daardoor in de kruis-
finale wederom tegen de jongens 
van De Kajuit, die in de andere pou-
le 1ste waren geworden.

Spannend
Het werd een zeer spannende 

“streek”derby en het moest uitein-
delijk beslist worden door penalties. 
Het leek wel een beetje ons “oranje”. 
Het was bloedstollend, met missers 
en geslaagde reddingen aan beide 
kanten. Uiteindelijk trok De Spring-
schans dit keer aan het langste eind 
en moest toen gaan strijden om de 
1ste en 2e plaats. Ook deze wed-
strijd was spannend en moest ook 
beslist worden door penalties. De 
jongens van De Springschans won-
nen en werden eerste van heel Am-
stelland-Zuid! 
Toen door naar de werkeenheids-
finale KNVB West I Schoolvoetbal. 
Deze werd gespeeld op woensdag-
middag 20 mei en werd weer een 
“thuis”wedstrijd. Want gelukkig voor 
de mannen hoefden ze niet ver-
der dan de velden van de Legmeer-
vogels. Ook de meiden uit de klas 
kwamen met schoolvlaggen om de 
jongens aan te moedigen. Deze fi-
nale werd ook door de jongens ge-
wonnen!
Zover waren ze nog nooit geko-
men, ze behoorden nu bij de beste 6 
scholen van het hele district West I.

Eigen bed
Op zaterdag 6 juni mochten ze aan-
treden bij JSV te Nieuwegein voor 
de districtfinale van heel West I. 
De mannen wilden zo graag door, 
dat een aantal van hun, zelfs een 
deel van hun het Sport & Spel week-
end (voetbalkamp) bij de Legmeer-
vogels opgaven! Geen nachtspel, 
niet de hele nacht opblijven, maar 
op tijd naar huis en lekker thuis sla-

pen in hun eigen bed, om net als de 
rest van het team fris en vrolijk aan 
de start de verschijnen.

Vol goede moed werd er om 08.15 
uur verzameld bij het gemeente-
huis: ‘stel je toch eens voor dat we 
dit ook winnen, dan is Zeist 17 juni 
het eindpunt!’ Helaas voor de man-
nen kwam deze droom niet uit.

Meester Jos nam voor deze gele-
genheid de zware taak van Coach 
meester Barry over, die helaas ver-
hinderd was. In de eerste wedstrijd 
werd er gelijkgespeeld, 1-1, maar de 
tweede wedstrijd was andere koek. 
Het bleek dat in het team van deze 
school, de halve AZ school zat!
Daar was voor het gemixte team 
van De Springschans geen eer aan 
te behalen. Het hele team heeft ge-
vochten als oranje leeuwen, maar ze  
zagen hun droom van 17 juni uitein-
delijk in rook opgaan!

De teleurstelling was erg groot, maar 
goed, even uithuilen en opnieuw be-
ginnen... Een aantal jongens voegde 
zich in Uithoorn gauw  bij de Leg-
meervogels om maar gauw plezier 
te maken.

Jongens, jullie hebben het ontzet-
tend goed gedaan met z’n allen!
Bij de laatste zes scholen van heel 
district West I is een ontzettend 
knappe prestatie, en een zeer leu-
ke afsluiting van jullie tijd op de ba-
sisschool. 
Super gedaan!

Kanjers avondvierdaagse
Uithoorn - Een groot aantal kinderen uit klas 7a van De Springschans heeft ook dit jaar weer de avondvierdaagse 
gelopen. De afstand was 10 km. Boven van links naar rechts staan  Rowdy, Menno, Jesper, Sjoerd, Ramon, Anouk
Onder van links naar rechts: Said, Donny, Brandon, Jessie. Liggend: Kevin en Lars De kinderen en hun ouders wil-
len de organisatie weer bedanken voor alles en vooral de leuke routes dit jaar.

Tour de Kwakel in de startblokken

Weer een super Tai-Otoshi 
judoweekend in Lage Vuursche
Uithoorn - Ook dit jaar hebben de 
leden, de vrijwilligers en het bestuur 
van de judovereniging Tai-Oto-
shi weer genoten van een van de 
laatste activiteiten van het seizoen 
2008/2009, het jaarlijkse Tai-Otoshi 
Judo Weekend.

Van vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni 
hebben ruim 80 judoka’s en begelei-
ders zich uitermate goed vermaakt 
in en rondom het Koos Vorrinkhuis 
in de Lage Vuursche. Het weer zat 
mee, voldoende zon en geen drup-
peltje regen, het humeur was goed 
en er was veel enthousiasme. Het 
thema van dit jaar was “het wilde 
westen”. Dat betekende dat bijna al-
le spellen, binnen- en buitenshuis, 
iets te maken hadden met cowboys 
en indianen.

Vrijdagochtend 5 juni waren de 
meeste begeleiders al vroeg uit de 
veren om de nodige voorbereidin-
gen te treffen. Zo rond 16.00 uur 
kwamen zij aan in Lage Vuursche 
om aldaar de boel vast te regelen. 
Judoka’s en ouders werden van 
19.30 uur van harte welkom gehe-
ten. Na een kopje koffie, thee of li-
monade zwaaiden de judoka’s hun 
ouders gedag en kon het weekend 
echt van start gaan.

Speurtocht
De vrijdagavond werd gevuld met 
speurtochten in de bossen van de 
Lage Vuursche. Van 20.00 tot 22.00 
mochten alle judoka’s, in de leeftijd 
van 5 tot 15 jaar, deelnemen aan “de 
zoektocht naar de Daltons”.
Veel lopen en rennen achter vier 
in het bos verstopte Daltons die in 
het bezit waren van een schatkaart. 
Toen elke groep een schatkaart be-
machtigd had werd de aftocht ge-
blazen en de jonkies afgezet bij het 
Koos Vorrinkhuis, om te douchen en 
het bed op te zoeken voor de wel-
verdiende rust.

Lucky Luke GPS tocht
De oudere deelnemers, vanaf een 
jaar of 12, keerden terug naar het 
bos om in 6 groepen te beginnen 
met de “Lucky Luke GPS tocht. Met 
behulp van GPS werd, tot laat in 
de nacht, een tocht gelopen door 
de bossen. Zo rond 02.00 uur wa-
ren de meeste deelnemers wel toe 
aan een paar uurtjes slaap. Zater-

dagochtend vroeg weer op. Ontbij-
ten, even buiten spelen en zo rond 
10.00 uur klaarmaken voor “de Wil-
de Westen Instuif”. Wederom in 
groepen verdeeld hebben de kinde-
ren zich vermaakt met een zevental 
verschillende spellen, die reeds bui-
ten waren klaar gezet door de bege-
leiders. Er was een tokkelbaan, pijl 
en boogschieten, lasso werpen, de 
vlucht van de Daltons, hoefijzer wer-
pen, vluchtlaken hangen, en whisky 
smokkelen. Daarna was het tijd om 
de magen te vullen, lunch.

In de middag stonden er weer 2 
tochten door het bos op het pro-
gramma. Eerst was daar de zoek-
tocht naar de schat die met behulp 
van de ‘schatkaart’, die de kinde-
ren de dag daarvoor van de Daltons 
hadden ‘gestolen’, gevonden moest 
worden. De schat bestond uit een 
grote kist drop die diep in de bos-
sen verstopt lag.
Later in de middag, na de nodi-
ge ver- en opfrissing, was daar de 
“Winnetou rebus tocht”. Met behulp 
van een GPS konden de kinderen 14 
stukjes van een rebus zoeken.

Saloon
De benen werden steeds vermoei-
der en de oogjes steeds kleiner, dus 
het was tijd voor het avondeten om 
de magen te vullen en de batterijen 
weer op te laden.

De kantine was in de tussentijd om-
gebouwd tot een heuse “Saloon” 
waar van 20.30 uur tot ongeveer 
22.30 uur allerlei spellen gedaan 
werden. Elk kind kreeg een flinke 
hoeveelheid muntendrop waarmee 
zij konden inzetten bij de spelletjes. 
Ze konden hun dropvoorraad aan-
vullen door goed te scoren bij Black 
Jack, dobbelen, roulette, “roadrun-
ner meppen”, “balletje balletje” en 
tal van andere spellen.

Gedurende het weekend was de kin-
deren al een beetje “schrik” aange-
jaagd doordat de kelder was afgezet 
met politielinten, politiebezoek en 
geruchten dat er iets ergs gebeurd 
was in die kelder. Niemand wist pre-
cies wat en dat leidde tot enige spe-
culaties. Dit alles was als voorberei-
ding op het nachtspel dat in de la-
te uurtjes in het bos plaatsvond. De 
kinderen vanaf 12 jaar werden mee-

genomen het bos in voor een smok-
kelspel maar werden geconfron-
teerd met veel enge geluiden en een 
vaag figuur die hen enige tijd bleef 
achtervolgen. Was dat wellicht een 
moordenaar die iets te maken had 
met de gebeurtenissen in de kelder 
van het Koos Vorrinkhuis?
Ondanks dat de kinderen zich stoer 
probeerden te houden liep de span-
ning behoorlijk op en na een uur 
of twee door het bos gelopen te 
hebben, dat gevuld was met rook, 
vreemde lichten, “gewonde” bege-
leiders en een scala aan enge ge-
luiden, werd de aftocht geblazen en 
zette de hele groep snel de pas er in 
om de veilige thuishaven op te zoe-
ken.

Slapen.
De zondagochtend werd gebruikt 
voor het jaarlijks terugkerende spel 
“Levend Stratego”. In een afgezet 
stuk bos werd de groep in twee-
en gedeeld en kreeg iedereen een 
kaartje met een ranking van hoog 
tot laag. Als opperhoofd, sheriff, 
cowboy, indiaan en rover werden 
de kinderen op pad gestuurd om el-
kaars vlag te bemachtigen.
Na een uurtje of twee rennen, la-
chen en dollen in het bos, was het 
tijd voor een welverdiende lunch. Na 
de lunch hadden de kinderen nog 
een uurtje voor vrij spel en konden 
de begeleiders alvast beginnen met 
opruimen.

Rond 14.30 uur kwamen de ouders 
hun kinderen weer ophalen.
Na de nodige versnaperingen, het 
uitzoeken van de gevonden voor-
werpen en het uitdelen van de deel-
nemingscertificaten namen de ou-
ders en kinderen afscheid van het 
begeleidingsteam.
Die hadden nog een zware taak om 
het Koos Vorrinkhuis weer schoon 
te maken en alle materialen van dit 
prachtige weekend op te ruimen.

Al met al was het wederom een 
enerverend weekend voor alle deel-
nemers. Judovereniging Tai-Otoshi 
dankt alle begeleiders/vrijwilligers 
en Ford van Bunningen, Albert Heijn 
Jos van den Berg, UBA en keursla-
gerij Bader voor alle broodnodige 
ondersteuning.
Zonder hun hulp is het jaarlijkse Tai-
Otoshi Judo Weekend niet mogelijk.
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Eensluidend besluit herindeling van Rondeveense 
raad lijkt onmogelijk

Raad blijft tot op het bot 
verdeeld: grootste draaikont 
is het CDA
Vervolg van de voorpagina

Ommezwaai
Hoe was het ook alweer: Zo’n an-
derhalf jaar geleden, januari 2008: 
de gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen besluit: Ze willen liever niet her-
indelen. Herindelen met alleen Ab-
coude willen ze pertinent niet. Als 
herindelen dan toch moet, dan wil-
len ze liever een grotere variant: een 
herindeling met Breukelen, Loenen 
en Abcoude. Ze vragen Gedepu-
teerde Staten deze nieuwe door de 
gemeenteraad van De Ronde Venen 
bedachte variant op haalbaarheid te 
onderzoeken. Dit besluit wordt met 
21 voor en 2 tegen (de fractie van 
CU/SGP) aangenomen.

“Wat doet echter G.S.”, zo meldt Bert 
van Broekhuijsen woensdagavond 
jl, “die onderzoekt niks, die zegt ‘hé, 
mooi plan van de gemeenteraad van 
De Ronde Venen, dat nemen we, 
zonder wat voor een onderzoek dan 
ook, over’. Nu is het fout gelopen. 
Loenen voelde er niets voor en later 
Breukelen ook niet. Het is gewoon 
de fout van G.S. dat het zo is gelo-
pen. Zij hadden moeten doen wat 
we vroegen: de haalbaarheid onder-
zoeken”, aldus Van Broekhuijsen.
“We kunnen nu  wel weer gaan bek-
vechten over varianten”, zo kaatst 
Cees Houmes van D66 terug, “maar 
daar vraagt de staatssecretaris niet 
om. Zij wil nu weten wat onze raad 

wil. We moeten niet opnieuw gaan 
beginnen met het verzinnen van va-
rianten. We hebben als raad heel 
duidelijk ‘nee’ gezegd tegen alleen 
herindelen met Abcoude, daar kun-
nen we niet omheen. Wat heel be-
langrijk is: wat is het standpunt van 
het CDA. Zij zijn degenen die steeds 
opnieuw anders denken. Zij waren 
groot voorstander en nu zeggen ze, 
we krijgen niet voldoende financieel 
gecompenseerd, dus willen we niet 
meer. Nu zegt hun fractievoorzitter 
weer dat ze wel voor de grote va-
riant zijn, maar vindt zijn fractie dat 
ook. De laatste maanden is de frac-
tie steeds verdeeld”, aldus Houmes.

Verdeeld
En zo ging het maar door. Wat is 
duidelijk: duidelijk is dat de gehele 
raad van De Ronde Venen wil dat, 
niemand uitgezonderd, het liefst he-
lemaal niet wordt heringedeeld. Ze 
zien echter wel in dat ze daar niet 
onderuit komen, dus dan is de frac-
tie CU/SGP (2 stemmen) 100% voor 
herindelen met alleen Abcoude. De 
fracties van VVD (3 stemmen), de 
Combinatie (4 stemmen), VVW (1 
stem) en D 66 (1 stem) voor de gro-
te variant zijn. De fracties RVB (4 
stemmen) en GB (2 stemmen) te-
gen de grote variant. Het CDA is 
echt onduidelijk. Is voor de gro-
te variant, maar alleen als ze heel 
veel geld krijgen. De staatssecre-
taris heeft overduidelijk laten we-

ten dat dat geld er niet komt, dus is 
het CDA (als je fractievoorzitter Van 
Loo moet geloven) tegen. Maar ze 
zijn ook niet voor alleen met Abcou-
de, of toch weer wel. Het CDA heeft 
6 stemmen, dus is bij deze stelling-
name van de twee keuzes, in alles 
doorslaggevend.

Wie dan
Ze kwamen er woensdagavond jl. 
niet uit. Volgende vraag: Welke twee 
raadsleden worden er naar de on-
derhandelingen bij de staatssecre-
taris gestuurd. Het moet een voor-
stander en een tegenstander van 
de grote variant zijn. De tegenstan-
der was snel gevonden: Anco Gold-
hoorn. Maar wie gaat er als voor-
stander: “Ik”, aldus Van Loo van het 
CDA. Maar dat vond geen genade 
bij de echte voorstanders: “O nee, 
want wie zegt dat het CDA voor-
stander is. Die draaien iedere keer 
180 graden. Als we dat doen dan 
haal je het paard van Troje binnen”, 
zo werd geroepen: “Nee, stuur Rob 
Blans maar van de VVD.” Ze kwa-
men er niet uit. 

De voorzitter van de commissie 
kreeg de opdracht om een motie in 
elkaar te draaien en deze moest dan 
de volgende avond, donderdag, tij-
dens de raadsvergadering behan-
deld worden. 
Het vervolg van die vergadering 
vindt u elders in de krant.

Nieuw caravancenter van 
Peter van der Ham
Waverveen/Aalsmeer - Peter van 
der Ham heeft sinds jaar en dag een 
onderhoudsbedrijf voor auto’s, trai-
lers, caravans en campers aan de 
Hoofdweg in Waverveen. Zelf zit hij 
al 34 jaar in deze branche. Heel lang 
had hij al plannen klaarliggen om 
op de huidige locatie het bedrijf uit 
te breiden, want Van der Ham biedt 
meer dan alleen caravan- en cam-
peronderhoud. Ook schadeherstel 
aan alle merken caravans en cam-
pers en keuringen behoren tot de 
kernactiviteiten. De sterk toene-
mende vraag naar zijn expertise en 
vakmanschap noopten hem zijn be-
drijf uit te breiden. “Het gesteggel 
rond de herinrichting van de polder 
Groot Mijdrecht Noord heeft ons 
doen besluiten niet op de huidige 
locatie de uitbreiding te realiseren, 
maar op een klein industrieterrein in 
Aalsmeer aan de Legmeerdijk 169A, 
net op de grens met de gemeen-
te Amstelveen. Daar zijn prachtige 
grote hallen gebouwd die geschikt 
zijn gemaakt voor presentatie, on-
derhoud en stalling van caravans en 
campers. Aan de voorkant zit mijn 
partner Henk de Rijk, die caravans 
verkoopt. Daarachter hebben wij af-
gelopen zaterdag in een feestelij-
ke sfeer twee splinternieuwe hallen 
geopend van ons tweede filiaal. Hier 
plegen we met het modernste ma-
terieel en uitrusting uitsluitend on-
derhoud en schadeherstel aan alle 
merken caravans en campers. Aan 
de overkant is nog een caravanbe-
drijf, dat van Zandvliet, waar men 
zich bezighoudt met de techniek. 
Met elkaar hebben we een enorm 
afsluitbaar terrein tot onze beschik-
king. Je kunt met recht zeggen dat 
we hier een compleet caravancenter 
hebben opgezet waar iedere cara-
van- en campereigenaar uit de regio 
en daarbuiten terecht kan voor ad-
vies, keuring, onderhoud en schade-
herstel.” Van der Ham behoort tot de 
weinigen in de Randstad die hier-
voor alle disciplines in huis heeft. 
Een pre is ook dat men campers en 
caravans keurt die binnen een fami-
lierelatie onderling worden aange-
boden. Een keuring en een eerlijk 
advies voorkomen in een later sta-
dium hoogoplopende ruzies...

Netwerk
Peter: “Omdat we een totaalpakket 
bieden doen veel klanten uit de re-
gio daar hun voordeel mee. Maar 
ook uit het achterland kunnen we 
rekenen op veel belangstelling. Wat 
dat betreft hebben wij niet te kla-
gen. Wat meer is, camper- en cara-
vaneigenaren hoeven nu niet meer 
in de Randstad kilometers af te zoe-
ken naar een gespecialiseerd bedrijf 
op dit gebied. Ze kunnen bij ons te-
recht. Degenen die in De Ronde Ve-
nen wonen blijven natuurlijk wel-
kom bij ons bedrijf in Waverveen, 
want dat draait gewoon door. Niet 
alleen particulieren, maar ook fa-
brikanten en leveranciers van cara-
vans, grote bedrijven die caravans 
stallen - en dan moet je denken aan 
700 stuks op locatie - mogen we tot 
onze klantenkring rekenen. Die ad-
viseren op hun beurt klanten dat 
zij hun caravan of camper het bes-
te bij ons kunnen laten onderhou-
den. Maar ook andersom werkt het 
als iemand een winterstalling zoekt. 
Op die manier kun je met elkaar een 
prachtig netwerk opbouwen waar 
alle partijen hun voordeel mee kun-
nen doen.” Aldus een enthousias-
te Peter van der Ham. Zijn bedrij-
ven zijn lid van de Focwa, Bovag en 
Omnia. Het laatste houdt een bun-
deling van caravangerelateerde be-
drijven in. Daarnaast worden van-
uit die hoek lesprogramma’s en trai-
ningscessies opgestart.

Racesport
Peter beheert het caravan/camper 
onderhoudsbedrijf in Aalsmeer sa-
men met zijn zuster Heidi onder een 
VOF. Het bedrijf telt zes vakkundi-
ge medewerkers. Behalve Peter zijn 
dat ook Bert, André. Erik, Tamara en 
Marianne, plus twee nieuwe mede-
werkers die erbij zijn gekomen, Erik 
en Lies. Peter en zijn zusje zijn ge-
boren en getogen in Waverveen, 
maar Peter woont tegenwoordig in 
Wilnis. Hij geniet behalve in de ca-
ravanbranche ook bekendheid in de 
sportwagenracerij waarin hij diver-
se prijzen won en ooit tot de geno-
mineerden behoorde van Sportman 
van het jaar in De Ronde Venen. 
Veel deelnemers aan de racesport 

verblijven naast het circuit meestal 
in caravans of campers en ook daar 
genereert Peter zijn klanten. Zijn 
bedrijf in Waverveen blijft overigens 
normaal functioneren. Daar kun-
nen liefhebbers onder meer cara-
vans huren. Verder worden er naast 
caravans ook auto’s onderhouden, 
evenals trailers en aanhangers. Te-
vens fungeert het als schadeher-
stelbedrijf. “Dat zijn we van huis uit”, 
geeft Peter te kennen. “Evenals in 
Aalsmeer werken we ook in Waver-
veen uitsluitend met goed opgelei-
de en gediplomeerde mensen.” Pe-
ter geeft in zijn nieuwe bedrijf in 
Aalsmeer ook trainingen en les in 
calculatiemethoden. Hij heeft daar-
voor een programma ontwikkeld dat 
is toegesneden op schadeherstel 
van caravans en campers. Dit cal-
culatieprogramma wordt veelvul-
dig door experts in Nederland ge-
bruikt. Peter neemt het standpunt in 
dat, als je dienstverlenend wilt zijn, 
je wel moet weten waarover je praat, 
zowel richting je medewerkers als 
klanten en leveranciers.
Zaterdag verrichtte wethouder 
Berry Nijmeijer van de gemeente 
Aalsmeer de opening van het ca-
ravancomplex van de Van der Ham 
groep. Het werd een feestelijke dag 
die zowel overdag als ’s avonds druk 
bezocht werd door talrijke zakenre-
laties, afgevaardigden van branche-
organisaties en klanten. Kortom, ie-
dereen die Peter van der Ham, zijn 
familie en naaste medewerk(st)ers 
een goed hart toedraagt en kent, 
kwam hen feliciteren. 
Klanten die hun kinderen hadden 
meegenomen hoefden zich niet om 
hun kroost te bekommeren. Voor 
hen werd goed gezorgd met onder 
meer een draaimolen, een spring-
kussen en een ijscoman. Tijdens 
een loterij waren er mooie prijzen te 
winnen die veelal een relatie had-
den met het hebben van een cam-
per of caravan. 
Kortom, het was een geslaagde 
opening van een onderhoudsbedrijf 
dat met zijn expertise kan bijdragen 
aan een goed onderhouden veilig 
camper- en caravanpark. Meer we-
ten? Kijk op 
www.campercaravanverhuur.nl.

De ruime werkplaatsen hebben voor de opening een feestelijk aanzien gekregen
Foto: DUAS communicatie-advies

Peter en Heidi van der Ham betreden vlak na het openingswoord van wethouder Berry Nijmeijer (li.) hun nieuwe be-
drijf in camper & caravanservice. Foto: DUAS communicatie-advies.

Groep 7 en 8 van de Hoek-
steen geslaagd voor EHBO!
Mijdrecht - Wekenlang hebben de 
kinderen van basisschool De Hoek-
steen geoefend om een slachtof-
fer zo goed mogelijk te kunnen hel-
pen. Zo hebben zij de vijf belangrij-
ke punten van EHBO geleerd. Ook 
kunnen de leerlingen verbanden 

aanleggen, de stabiele zijligging 
toepassen, alarmeren en alle andere 
vaardigheden die je nodig hebt voor 
het diploma jeugd EHBO-A. 
De kinderen hebben ook een keer 
geoefend op een pop om iemand 
mond-op-mondbeademing te kun-

nen geven. Door middel van een 
aantal circuits, met behulp van ou-
ders, waren de kinderen klaar voor 
het examen. Maandag 8 juni was 
het eindelijk zover. 
Iedereen is geslaagd en daar mogen 
ze trots op zijn!
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Eerste herziening bestemmingsplan lintbebouwing Vinkeveen

Raadsleden beloven burgers dingen 
die niet realiseerbaar zijn
De Ronde Venen – Als je afgelopen 
donderdagavond weer de raadsver-
gadering van de gemeente De Ron-
de Venen hebt meegemaakt, begin 
je je serieus af te vragen, of deze 
raad nog wel weet wat haar taak is. 
Wat ze nu doen is urenlang praten 
over zaken die al vele malen aan de 
orde zijn geweest. Er is niets nieuws 
onder de zon en toch krijgen ze het 
voor elkaar om weer een hele avond 
over een agendapunt te praten en 
het dan nóg niet eens te zijn.

Op de agenda stonden 5 echte 
agendapunten. Voor de agenda af-
gewerkt kon worden kwamen er 
nog even twee agendapunten bij en 
niet de minste: de herindeling waar 
de fractievoorzitters alweer drie en 
een half uur over hadden gepraat, 
maar er niet komen en nog een mo-
tie over de Vinkeveense plassen.

Maar goed, de raad kreeg het weer 
voor elkaar om slechts aan een on-
derwerp te beginnen en om elf uur 
schorste de voorzitter de vergade-
ring met de mededeling dat men 
maandagavond weer verder ging 
met hetzelfde onderwerp: eerste 
herziening lintbebouwing Vinke-
veen. Er waren maar liefst 7 amen-
dementen ingediend, waarvan vijf 
van Ronde Venen Belang en Ge-
meentebelangen, en daarnaast nog 
eens 4 moties, waarvan twee van 
RVB en GB.

Anco Goldhoorn, fractievoorzitter 
van RVB, had ook heel wat tijd no-
dig om de vele amendementen en 
moties toe te lichten, zoveel tijd dat 
de voorzitter ingreep. 

Rode verf
Het was ook niet echt vergaderen, 

het was meer preken voor de bur-
gers op de tribune, die het alle-
maal niet eens waren met bepaal-
de besluiten en waar vooral Ron-
de Venen Belang en Gemeentebe-
langen het blijkbaar nodig vonden 
om zogenaamd voor deze mensen 
in de bres te springen. We zeggen 
zogenaamd, maar wettelijk gezien 
kan het gewoon niet wat deze frac-
ties deze mensen beloven. Ze kun-
nen wel moties en amendementen 
indienen, de raad zou ze ook nog 
kunnen aannemen, maar de Provin-
cie veegt ze zo van tafel. 

Het is zoals wethouder Roosendaal 
op een gegeven moment verzucht-
te: “Wij als college en het ambtena-
renapparaat doen ons best om alles 
zoveel mogelijk te realiseren, maar 
het kan nu eenmaal niet altijd. Het 
wordt nu eindelijk eens tijd dat dit 
bestemmingsplan van 2003 wordt 
goedgekeurd. Ik hoop echter niet 
dat u ons net als drie jaar geleden 
op weg stuurt met rode verf met de 
opdracht om het groen te verven. 
Dat kan niet”...

Onrealistisch
Sandor Harmens van de VVD be-
schreef het kort en bondig: “Van-
avond zijn we als gemeenteraad ons 
eigen werk aan het corrigeren. Als 
raad zijn we te vrijgevig geweest, 
als raad onrealistisch. Niet alleen 
de provincie Utrecht, maar ook de 
Raad van State heeft ons gecorri-
geerd. Het is altijd makkelijk voor 
de bühne beloftes te doen, loze be-
loftes, want ze kunnen niet waarge-
maakt worden. Avonden heeft het 
inmiddels gekost om tot een herzie-
ning te komen, tijd die we beter aan 
andere onderwerpen hadden kun-
nen besteden. Ik wil dan ook mijn 

collega raadsleden vragen van-
avond wel ballen te tonen en niet 
weer te zorgen dat dromen bedrog 
worden. Of we het nu leuk vinden 
of niet, onze handelsruimte met be-
trekking tot bestemmingsplannen is 
maar zeer beperkt. Ook wij van de 
VVD zouden graag diverse aanvra-
gen en zienswijze honoreren, maar 
inmiddels weten we dat de provin-
cie en de Raad van State dit direct 
weer van de tafel vegen. Ondanks 
dat we meer mogelijkheden voor de 
inwoners zouden willen zien in dit 
bestemmingsplan, is de VVD over-
tuigd dat dit het maximale is dat we 
kunnen doen binnen de speelruimte 
van de provincie”, aldus de VVD.

De Combinatie
Ook de fractie van de Combinatie 
liet bij monde van Ernst Schreurs 
duidelijk weten dat je als raad niet 
alles maar even kan regelen: “Wij 
zijn het eens met de stelling dat de 
gemeente er is voor de inwoners en 
niet andersom. Dat betekent dus dat 
de gemeente er ook is voor die in-
woners die een andere visie hebben 
dan die van de indieners van ziens-
wijzen op dit bestemmingplan. Ook 
voor die (niet aanwezige) inwoners 
zijn wij er. 

De fractie van De Combinatie heeft 
zich jaren geleden aangesloten bij 
de visie om bij de herziening van al-
le bestemmingsplannen uit te gaan 
van een conserverend beleid. Dat 
beleid is tot nu toe door dit college  
en vorige colleges uitgevoerd. Zo 
ook in het Bestemmingsplan Lint-
bebouwing 2003 en deze 1e herzie-
ning. Het betekent dat mijn fractie 
dit raadsvoorstel grotendeels kan 
en zal steunen. Ik ga daarbij nog 
wel in op een aantal zienswijzen en 

Sandor Harmens VVD:
“Dromen zijn bedrog”

Ernst Schreurs Combinatie:
“Aanpassingen kunnen, maar dan via 
de voordeur”

Anco Goldhoorn RVBBert van Broekhuijsen GB

Samen goed voor 2 moties en 5 amendementen

zal voortvloeiend daaruit enige op-
merkingen in meer algemene zaken 
over dit voorstel en ingediende mo-
ties en amendementen maken. 

Conserverend
Het is de fractie van de Combinatie 
opgevallen dat een aantal fracties 
in deze raad aan het begrip “con-
serverend” een geheel nieuwe dy-
namiek cq. betekenis geeft als het 
aankomt op besluitvorming. Deze 
fracties (RVB en GB) hebben des-
tijds het uitgangspunt om conser-
verende plannen op te stellen ge-
steund. Ook hebben zij het be-
leidsplan van dit college, waarin die 
nieuw op te stellen plannen worden 
genoemd, onderschreven. De reac-
ties op zienswijzen bij dit plan en bij 
andere plannen van deze fracties, 
laten echter een heel ander beeld 
zien, namelijk: “als iemand iets wil 
dan moet dat kunnen”, ongeacht of 
dit strookt met het vooraf vastge-
stelde beleid of visie. Op zich kun 
je als fractie die insteek wel kie-
zen, maar dan moet je niet eerst uit-
spreken dat je op een conserveren-
de wijze de bestaande plannen wilt 
aanpassen. Dan moet je als politie-
ke partij/fractie zeggen dat je dat 
wilt doen via de methode “u vraagt, 
wij draaien en we zien wel wat er 
van komt”.  Dit vindt mijn fractie, dat 
zal duidelijk zijn, een uiterst onver-
standige werkwijze. 

De fractie van de Combinatie is 
van mening dat je niet steeds aan 
de hand van incidentele gevallen 
het beleid moet willen aanpassen. 
Een aantal moties/amendementen 
beoogt dat (gewild of ongewild, ik 
weet het niet) juist wel. Als het on-
gewilde aanpassingen zijn kan je 
nog denken “niet zo handig”, maar 

als het bewuste aanpassingen be-
treffen, dan vindt mijn fractie dat 
bedenkelijk. Aanpassingen van be-
leid kunnen natuurlijk wel, maar dat 
doe je niet via de achterdeur maar 
via de voordeur. Namelijk op struc-
turele wijze na zorgvuldige voorbe-
reiding”, aldus Schreurs.

De overige partijen gingen allemaal 
in op de vele moties en amende-
menten. Natuurlijk waren er schor-
singen nodig om al die voorstellen 
te bespreken in de fracties en dat 
kost allemaal veel tijd. 
Maandagavond gingen ze verder...,  
we laten u volgende week weten 
hoe dat is afgelopen.

Jubileum Dagbehandeling 
zorgcentra Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Dinsdag 9 juni jl. vier-
de Dagbehandeling Psychogeria-
trie in zorgcentra Zuwe Maria-Oord 
haar 20-jarig bestaan.
Dit jubileum is gevierd met cliën-
ten, hun familie, (oud)medewerkers 
en andere betrokkenen. Onder het 
genot van een hapje en een drank-
je passeerden de afgelopen 20 jaar 
de revue. Het zeemanskoor ‘Ahoy’ 
uit Abcoude en accordeonist Wim 

Holla gaven het geheel een muzi-
kaal tintje.
Dagbehandeling Psychogeriatrie is 
bestemd voor mensen die op oude-
re leeftijd geestelijk achteruitgaan, 
maar nog een redelijke mate zelf-
standigheid bezitten. Door bezoek 
aan de dagbehandeling kan iemand 
langer thuis blijven wonen. Daar-
naast biedt de dagbehandeling on-
dersteuning aan mantelzorgers. 

In 1989 is in zorgcentra Zuwe Ma-
ria-Oord een begin gemaakt met 
de dagopvang. Het project is toen 
kleinschalig begonnen. Vanuit de 
omgeving kwam steeds meer be-
hoefte aan opvang en er kwamen 
steeds meer aanmeldingen. Wat be-
gonnen is als een kleinschalig pro-
ject is nu uitgegroeid tot een profes-
sionele dagbehandeling in de regio 
De Ronde Venen.

Bedrijfsleven: één grote
gemeente tussen 
Amsterdam en Utrecht
Regio - Staatssecretaris Bijleveld 
van Binnenlandse Zaken moet kie-
zen voor één grote gemeente in de 
driehoek Maarssen, Abcoude en De 
Ronde Venen. Dit schrijft het ver-
enigd bedrijfsleven in de gemeen-
ten Maarssen, Breukelen, Loenen, 
Abcoude en De Ronde Venen in een 
brief aan de staatssecretaris. De on-
dernemers reageren hiermee op het 
besluit van de Tweede Kamer om de 
fusie van de gemeenten Breukelen, 
Loenen, Abcoude en De Ronde Ve-
nen tot een nieuwe gemeente Vecht 
en Venen voorlopig niet te bekrach-
tigen.
“Nu de Tweede Kamer opnieuw kijkt 
naar mogelijke herindelingsvarian-
ten pleiten we ervoor geen halve op-
lossingen te kiezen. Wij juichen het 
toe dat u Maarssen betrekt in het 
proces van de gemeentelijke her-
indeling, zodat er geen knip komt 
in de Vechtstreek”, aldus de onder-
nemers, verenigd in Vereniging van 
Ondernemingen Breukelen, Maars-
sen en Omstreken (VOBMO), Ver-
eniging Ondernemers Loenense Ge-
meente (VOLG), Ondernemersver-

eniging Kockengen (OK), Onderne-
mers Vereniging Abcoude & Baam-
brugge (OV-AB) en de Vereniging 
Industriële Belangengemeenschap 
(VIB) De Ronde Venen.
Eén grote gemeente inclusief Maars-
sen is volgens het verenigd bedrijfs-
leven de meest duurzame oplossing. 
Het voorstel van de Tweede Kamer 
voor twee gemeenten in het ge-
bied (Maarssen, Breukelen en Loe-
nen enerzijds en De Ronde Venen 
en Abcoude anderzijds) wijst het 
bedrijfsleven af. Voor een effectief 
economisch beleid zijn beide ge-
meenten te klein. Bovendien zullen 
de twee nieuwe gemeenten op kor-
te termijn opnieuw onderwerp van 
gemeentelijke herindeling zijn, al-
dus de ondernemers.

Groene Hart
In tegenstelling tot wat veel loka-
le politici naar voren brengen zijn 
er volgens het bedrijfsleven ver-
schillende zaken die de gemeen-
ten met elkaar binden. De belang-
rijkste zijn de ligging in het Groene 
Hart, met alle kansen en bedreigin-

gen die daarbij horen, en mobiliteit 
(van de A2, Amsterdam-Rijnkanaal 
en spoorlijn Utrecht-Amsterdam tot 
de problemen van files en sluipver-
keer).
Om een effectief mobiliteitsbeleid en 
regionaal bedrijventerreinenbeleid 
te kunnen voeren, ziet het bedrijfs-
leven de schaal van één gemeente 
tussen Amsterdam en Utrecht als 
de enige juiste. Ook het feit dat nu 
slechts één van de vijf  gemeenten 
een volwaardige medewerker Eco-
nomische Zaken heeft en een se-
rieus economisch beleid voert, is 
voor het bedrijfsleven in de regio 
een duidelijk signaal dat opschaling 
en uitbreiding van de gemeentelij-
ke dienstverlening op dit vlak uiterst 
noodzakelijk zijn.

Tenslotte wijzen de ondernemers op 
de economische crisis en de effec-
ten daarvan. ‘Slagvaardig bestuur is 
de komende jaren hard nodig. De 
overheid kan zich van zijn goede 
kant laten zien door een grote ge-
meente te creëren die de problemen 
van de 21e eeuw aankan.’

Succesvolle start sloop-
regeling bij Vossestein
Nieuwer ter Aa – Donderdag rolde 
bij  autobedrijf Vossestein de eerste 
auto de deur uit waarbij de kopers 
gebruik maakten van de slooppre-
mie. “Een auto kopen en 1000 he-
le euro’s cadeau krijgen heb ik nog 
nooit meegemaakt”, aldus de heer 
Udo. 

De familie Udo uit Amstelveen ruilde 
hun oude Toyota Starlet in en schaf-
te bij Autobedrijf Vossestein een 
Toyota Yaris aan. Daarbij maakten 

ze gebruik van de nationale sloopre-
geling, waar autobedrijf Vossestein 
actief aan deelneemt. Dit leverde de 
familie Udo 1000,- euro op, die ze 
blij in ontvangst namen uit handen 
van Jos Priem. 
De sloopregeling is succesvol van 
start gegaan bij Vossestein. Inmid-
dels heeft het bedrijf al diverse an-
dere auto’s met gebruikmaking van 
deze regeling verkocht.
De sloopregeling maakt het financi-
eel aantrekkelijker om oudere per-

sonen- of bestelauto’s versneld aan 
te bieden voor sloop, en met een 
premie in te ruilen voor jongere en 
dus schonere auto’s. Deze premie 
kan oplopen tot 1.750 euro. Mo-
derne auto’s zijn minder belastend 
voor het milieu door de lagere uit-
stoot van schadelijke stoffen. Bijko-
mend voordeel is dat moderne au-
to’s veiliger zijn dan hun voorgan-
gers. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.vossestein.nl of bel-
len naar 0294-234449.

De heer Udo (links) houdt lachend de 1000 euro slooppremie omhoog die hij uit handen van Jos Priem (rechts) ont-
ving.

Antoniusschool: samen 
spelen, samen leven
De Hoef - De Antoniusschool heeft, 
als afsluiting van het project: samen 
spelen, samen leven, meegedaan 
aan een sportdag. Deze sportdag 
werd georganiseerd door de stich-
ting Alleato, in samenwerking met 
de gemeente Utrecht en klein Gal-
genwaard.
Tijdens de sportdag kwamen al-
le 7 scholen die deel hadden geno-
men aan de eerdere activiteiten (het 
schoolbezoek en de voetbalwed-
strijd van FC Utrecht) samen bij het 
sportpark van klein Galgenwaard. 
De leerlingen werden bewust in 
verschillende groepen ingedeeld 
zodat er ook letterlijk geïntegreerd 
werd. Er werd gevoetbald, er was 
een stormbaan, trefbal in een zand-
bak en een verkoelend spel waarbij 

de leerlingen natte sponsen naar el-
kaar moesten gooien. Aan het einde 

van deze sportieve ochtend moes-
ten ook de ouders en de leerkrach-
ten het nog tegen elkaar opnemen. 

Al met al was het een gezellige en 
leerzame ochtend waar de leerlin-
gen hopelijk allemaal een positief 
gevoel aan over hebben gehouden.



Wilnis - De leerlingen op basis-
school Het Vlinderbos hebben de 
afgelopen weken gewerkt aan het 
project “de elementen van de na-
tuur”. 

Per bouw werd er een element uit-
gewerkt en afgelopen vrijdag stond 
er een ‘kijk- en doe’ tentoonstelling 
in de school.

De kinderen uit de groepen 1 tot en 
met 4 gingen onder begeleiding van 
een bovenbouwer de tentoonstel-
ling rond.

Zij mochten proefjes met water 
doen, heel grote bellen blazen, een 
vulkaan met vuur maken, in aarde 
voelen, naar slakken kijken, en nog 
heel veel meer.

In de middag mochten de kinderen 
uit de groepen 5 tot en met 8 naar 
de tentoonstelling gaan.

Ook voor hen waren er allerlei op-
drachten te doen en dingen te bekij-
ken. De ouders waren na schooltijd 
van harte welkom en hebben vast 
veel geleerd.
Zo is er weer een leerzaam project 
op een leuke manier afgesloten...
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Eerste Rondeveense vaatje Hollandse Nieuwe geveild

‘Haringhappen’ levert 
Stichting Jongeren Actief 
5.500 euro op
Mijdrecht/Wilnis - Voor de ze-
vende achtereenvolgende keer is in 
Mijdrecht de traditionele Haringpar-
ty georganiseerd.
Vele liefhebbers van de Hollandse 
Nieuwe kwamen donderdag 11 juni 
naar het Raadhuisplein om de ma-
tjes van Smit Volendammer Visdeli-
catessen te proeven. 
De ca. 75 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 vin-
den. Traditioneel wordt de opbrengst 
van de haringproeverij door de or-
ganiserende Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis ter beschikking gesteld aan 
het goede doel.

Dit jaar was dat Stichting Jongeren 
Actief. Deze stichting maakt het mo-
gelijk dat álle kinderen en jongeren 
in De Ronde Venen lid kunnen zijn 
van een sport- of spelclub, ook als 
daar thuis geen geld voor is.

Om extra geld voor het goede doel 
bijeen te krijgen, werd het eerste 
vaatje Rondeveense haring geveild 
door oud-notaris Peter Forsthövel. 
Met verve wist de veilingmeester 
het vaatje maar liefst vier keer ach-
tereen onder de hamer te brengen. 
Aangevuld met de opbrengst van 
haring en drankjes resulteerde dat 
in een totaalbedrag van 5.500 eu-
ro. Raymond van Bergen nam de 
cheque dankbaar in ontvangst na-
mens de Stichting Jongeren Actief.

Supermarkt zondags open van 16.00 tot 22.00 uur?

Gemeenteraad kan daar 
toestemming voor geven
De Ronde Venen – Sinds enkele 
maanden zie je het al in de buurge-
meente van De Ronde Venen, Uit-
hoorn. Daar is elke zondag de Albert 
Heijn Jos van den Berg van 16.00 tot 
22.00 uur geopend. In gemeente De 
Ronde Venen echter krijgen de win-
keliers het niet voor elkaar. 

Op 18 mei jl. heeft de heer Harmens 
namens de VVD fractie vragen ge-
steld over: het besluit van het col-
lege van 24 februari om de aan-
vraag van de C1000 en Albert Heijn 
voor ontheffing van de Winkeltijden-
wet af te wijzen; de realisatie van de 
trailerhelling(en); de acties die het 
college onderneemt om te zorgen 
dat de VVV in Vinkeveen aanwezig 
blijft. 
Afgelopen week heeft het colle-
ge geantwoord op deze vragen. Zij 
schrijft: 

Inleiding
“Op 24 december 2008 en 19 janua-
ri 2009 heeft het college van respec-
tievelijk de Albert Heijn in de Passa-
ge in Mijdrecht en de C1000 in Wil-
nis een verzoek ontvangen voor ont-
heffing van de in artikel 2, eerste lid, 
onder a en b, van de Winkeltijden-
wet vervatte verboden. Beide win-
kels hebben de wens iedere zon-
dagavond tussen 16:00 uur en maxi-
maal 22:00 uur geopend te zijn.
Op 24 februari 2009 heeft het col-
lege besloten de aanvraag van de 
C1000 en de Albert Heijn af te wij-
zen. In deze memo vindt u een toe-
lichting op dit besluit.

Toelichting
Op grond van artikel 2, eerste lid, 
onder a en b, van de Winkeltijden-
wet is het verboden een winkel op 
zon- en feestdagen voor publiek ge-
opend te hebben. In artikel 3, vier-
de lid, van de Winkeltijdenwet is be-
paald, dat de gemeenteraad het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders bij verordening de bevoegd-
heid kan verlenen ontheffing te ver-
lenen van het verbod voor open-
stelling van winkels na 16:00 uur op 
zon- en feestdagen voor maximaal 
1 winkel per 15.000 inwoners. Bo-
vendien mag de ontheffing alleen 
verleend worden aan winkels waar 
uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en 
drinkwaren worden verkocht. 
Gezien het terughoudende be-
leid van de gemeente ten aan-
zien van zondagsactiviteiten heeft 
de gemeenteraad deze bevoegd-
heid niet in de Verordening winkel-
tijden De Ronde Venen 2003 opge-
nomen. De aanvragen van de C1000 
en Albert Heijn voor een onthef-
fing van het verbod voor openstel-
ling van hun winkel na 16:00 uur op 
zon- en feestdagen zijn daarom in 
strijd met artikel 2 van de Winkeltij-
denwet. Gelet hierop, alsmede gelet 
op het feit dat de Verordening win-
keltijden De Ronde Venen 2003 niet 
voorziet in een ontheffingsmogelijk-
heid, heeft het college besloten de 
aanvraag van de C1000 en de Albert 
Heijn af te wijzen

Mogelijkheid
Het college heeft pas een mogelijk-

heid om met de aanvragen van de 
C1000 en de Albert Heijn in te stem-
men als in de Verordening winkeltij-
den De Ronde Venen alsnog de be-
voegdheid wordt opgenomen om 
ontheffing te verlenen van het ver-
bod voor openstelling van winkels 
na 16:00 uur op zon- en feestdagen. 
In programmapunt 7.7 is echter op-
genomen dat ten aanzien van zon-
dagsactiviteiten een terughoudend 
beleid wordt gevoerd.

Gezien de herindeling is besloten 
niet te inventariseren of er politiek 
draagvlak is om de verordening op 
dit punt aan te passen. Het wijzigen 
van de Verordening winkeltijden De 
Ronde Venen zou een extra belas-
ting betekenen voor de huidige ge-
meente, met het risico dat doorge-
voerde wijzigingen in de Verorde-
ning winkeltijden van de nieuwe 
gemeente weer ongedaan kunnen 
worden gemaakt.

Gewijzigde situatie
Inmiddels is het wetsvoorstel voor 
de herindeling aangehouden. Het 
risico dat wijzigingen in het beleid 
door een herindeling op korte ter-
mijn ongedaan kunnen worden ge-
maakt vervalt daarmee. Er zal daar-
om alsnog geïnventariseerd worden 
of er politiek draagvlak is om in de 
verordening winkeltijden De Ronde 
Venen alsnog de bevoegdheid op 
te nemen om ontheffing te verlenen 
van het verbod voor openstelling 
van winkels na 16:00 uur op zon- en 
feestdagen.

Scholen in Vinkeveen doen 
praktisch verkeersexamen
Vinkeveen - Vrijdag hebben de 
leerlingen van groep 7 van basis-
scholen De Schakel en De Pijlstaart 
en tevens de kinderen uit groep 8 
van de Jozefschool op de fiets het 
praktisch verkeersexamen gedaan. 
Het verkeersexamen is een onder-
deel van het verkeersonderwijs op 

de basisscholen. De leerlingen wor-
den beoordeeld op het toepassen 
van hun opgedane kennis door mid-
del van een af te leggen fietsroute in 
hun eigen omgeving. En zij worden 
tijdens de route beoordeeld aan de 
hand van een controlelijst door ou-
ders die langs de route staan. 

Helaas werkte het weer onderweg 
niet echt mee. Tijdens het examen 
was het behoorlijk koud en regende 
het af en toe flink.

De route was voor de kinderen wel 
goed te doen. En alle leerlingen zijn 
dan ook geslaagd.

Leerzame tentoonstelling op 
basisschool Het Vlinderbos

OVM viert 100-jarig bestaan
Vinkeveen - Dit jaar viert de OVM 
Vinkeveen haar 100-jarig bestaan. 
Het hele jaar door worden diverse 
activiteiten georganiseerd. Op vrij-
dag 24 april werd voor de scholen 
een feestelijke ballonnenwedstrijd 

georganiseerd. Ruim 1000 ballon-
nen gingen de lucht in.

De meeste kaartjes werden terug-
ontvangen van de Prot. Chr. Basis-
school de Schakel, die dan ook win-

naar werd van de hoofdprijs van 
500,- euro. Deze prijs werd uitge-
reikt door de voorzitter van de OVM 
Vinkeveen, de heer A.Th.J. van Dijk.
De andere twee scholen ontvingen 
ieder een bedrag van 250,- euro.

Dansschool Nicole zorgt 
voor dansspektakel
Mijdrecht - Vorig weekend 6 en 
7 juni was sporthal De Phoenix in 
Mijdrecht omgetoverd tot een echt 
theater waar dansschool Nicole 
twee wervelende shows heeft gege-
ven. Beide shows waren tot de laat-
ste kaart uitverkocht. Alle 600 dan-
sers en danseressen straalden van 
plezier en maakten van dit weekend 

een echt dansfeest. Diverse musi-
calnummers zoals Footloose, hits als 
Do it, Single ladies of de James Bond 
medley, alles volgde elkaar in rap 
tempo op en bleef boeien van begin 
tot eind. Mede door de afwisselen-
de choreografieën en zeer verzorg-
de kostuums. Toch was het klapstuk 
echt de finale waarbij alle dansers en 

danseressen met een lichtje dansten 
en zorgden voor een sprookjesachti-
ge sfeer. Na een aantal jaar is dans-
school Nicole met haar shows weer 
terug in Mijdrecht wat alom werd 
gewaardeerd. Er is nu even een zo-
merstop maar in september zal er 
opnieuw weer hard worden gewerkt 
aan dansshow 2010.



Wilnis - Zaterdag 13 juni was het 
weer zover, de onderlinge wedstrij-
den van Veenland. Altijd een leuke 
wedstrijd om papa, mama, broer-
tjes, zusjes, vriendjes, vriendinne-
tjes en natuurlijk de opa’s en oma’s 
te laten zien wat je geleerd hebt het 
afgelopen seizoen. Om 13.45 uur 
werd wedstrijd geopend met een 
leuke demonstratie van de kleuters. 

Ze lieten zien dat zij op de tumbling-
baan al goed uit te voeten kunnen. 
Ze lieten hoge sprongen en spron-
gen over elkaar heen zien, koprol-
len en handstanden. Een groot ap-
plaus volgde dan ook. Daarna was 
het de beurt aan de jongens. 17 jon-
gens streden in vier groepen om de 
medailles. Iedereen zette zijn/haar 
beste beentje voor en er werden 
zelfs al overslagen over de kast ge-

sprongen. De medailles zijn gewon-
nen door:

Medaille
1ste : Bob Sneiders, Jesse Goossens, 
Melvin Strunk en Coen Brugman.
2de :  Hidde Goossens, Renze Goos-
sens, Julian Wilkes, Jochem van 
Selm. 3de : Mike Raave
Ieder jaar is er ook een wisselbeker 
te verdienen voor diegene met de 
meeste punten en dit jaar werd de 
beker gewonnen door Jesse Goos-
sens.
Daarna was het de beurt aan de 
recreanten meisjes. Ook hier vier 
groepjes. Ze streden op de balk, lan-
ge mat, verhoogd vlak en op de brug 
om de medailles. Ze lieten allemaal 
mooie oefeningen zien en iedereen 
stond dan ook te trappelen voor de 
prijsuitreiking. Bij de recreanten zijn 
de medailles gewonnen door
1ste : Isa van Loon, Vera Post, Eva 
Turk, Tessa Wormgoor
2de : Claudia Vis, Isabeau Andree, 
Marijn Suiker
3de : Marmar Selim, Ilja Noppert, 
Shannon Breewel.

De wisselbeker 
Als laatste turnden de selectieturn-
sters hun oefening. Deze turnsters 
hadden al op de wedstrijden laten 
zien dat ze aan elkaar gewaagd wa-
ren. Dus het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. Sommi-
ge turnsters lieten ook nieuwe on-
derdelen zien want er mocht nu ge-
vangen worden zonder dat er aftrek 
werd gegeven. Helaas was de span-
ning van al die bekende ogen die op 
je gericht zijn soms teveel. Hier en 
daar viel er iemand van de balk, of 
de juf vergeet een plank weg te ha-
len bij de vrije oefening, gelukkig 
loste de turnster het heel goed op.  
Ondanks dat was iedereen tevre-
den. Dat de turnsters niet voor el-
kaar onderdoen bleek bij de prijsuit-
reiking er waren er heel veel gelijk 
geëindigd. 

1ste: Naomi Bouman, Sascha Stam, 

samen eerste Saskia vd Vaart en De-
bora Meyers, Joyce vd Zon en Ma-
riska Rijkmans en als laatste Donya 
Selim en Nades Kamminga.
2de: Amber Verkaik, Angela vd 
Vaart, Denise Offerman, Wies van 
Beek en Kimberley Schaaphuizen.  
3de: Kimberly Moeiliker, Eva Prins, 
Julie Postma en Lois Verhoek, Tanja 
Kamp, Nadi Snel en Milou Samsom. 

Mijdrecht - De eerste zege in de 
Dutch Supersport voor Kervin leek 
pal tegen het eind van wedstrijd een 
feit te worden. Kervin voerde gro-
tendeels de wedstrijd het rijdersveld 
aan maar in de laatste bocht voor 
de finish kostte een remfout hem 
de overwinning. Jarno van de Marel 
en Roy ten Napel staken Kervin pal 
voor de finishlijn voorbij waardoor 
hij als derde over de streep kwam.
Een duizendste van een secon-
de is met het blote oog nauwelijks 
tot niet waarneembaar maar in een 
snelle tak van de sport als de mo-

torsport kan het verschil uitmaken 
tussen een overwinning of daar net 
naast grijpen. Dat ondervond Ker-
vin en het Team van VdS-VdH Mo-
tors Racing tijdens de Speed Chal-
lenge wedstrijden die op het TT-
circuit in Assen werden gehouden. 
Met een verschil van 24/1000ste 
en 51/1000ste van een seconde op 
respectievelijk de nummer twee, 
Roy ten Napel en de nummer een,  
Jarno van der Marel, werd de Yama-
ha coureur derde. 

Gemengde gevoelens
Niet onlogisch keek Kervin met ge-
mengde gevoelens terug op de 
enerverende wedstrijd die tot op de 
finishlijn de toeschouwers meer dan 
boeide. “Ik had vandaag mijn eerste 
zege in de Dutch Supersport kun-
nen boeken maar een remfout gooi-
de roet in het eten. Aan de ande-
re kant ben ik supertevreden want 
na de voorgaande twee wedstrij-

den gevallen te zijn ben ik wat voor-
zichtig begonnen. Toch reed ik ge-
makkelijk naar de kopgroep en kon 
zelfs de leiding pakken. Jammer dat 
ik die niet tot de finish kon behou-
den maar ik ben zeer blij met dit re-
sultaat.” Tijdens de kwalificatietrai-
ningen wist Kervin zich op een vijf-
de plaats op de startgrid neer te zet-
ten, ondanks het feit dat er proble-
men met de banden waren. Na het 
doven van de rode lichten nam Ah-
nendorp, die zich als snelste had 
weten te kwalificeren, de leiding 
met in zijn kielzog Van Nieuwen-

huizen en Roy ten Napel. Bos wist 
gaandeweg de race steeds dichter 
naar de kopgroep toe te rijden en 
vond na vier ronden aansluiting en 
zag  Ronald ter Braake op zijn ach-
terband meerijden. Ook Jarno van 
der Marel vond aansluiting waar-
door er een zeer sterke groep ont-
stond. Van Nieuwenhuizen moest 
echter afhaken en in de Geert Tim-
merbocht gingen Ter Braake en Ah-
nendorp halverwege de race in een 
onderling duel onderuit en doordat 
Kervin, Van der Marel en Ten Na-
pel reeds een aardige buffer had-
den opgebouwd richting de achter-
volgers zou de winnaar uit dat drie-
tal komen.

Op het vinkentouw
Kervin Bos wist halverwege de wed-
strijd de leiding te nemen maar zag 
pal achter hem Ten Napel en Van der 
Marel op het vinkentouw zitten. Tot 
aan de laatste bocht voor start en fi-

nish leek hij op zijn eerste Dutch Su-
persport zege af te stevenen. In een 
ultieme poging zijn achtervolgers 
voor te blijven ging Bos daarbij iets 
te laat in de remmen waardoor hij 
te wijd de bocht uitkwam. Ook Ten 
Napel kwam de de GT-bocht niet 
goed uit en de lachende derde werd 
daardoor Van der Marel, die onder-
door stak en in een close finish als 
eerste de streep passeerde met pal 
daarachter Ten Napel en Bos die, el-
kaar niets ontziend, fel streden om 
de tweede plaats. “Ik heb zeker verf 
van zijn racekuip op die van mij,” 

grapte Bos daarover na afloop. Aan 
een  overwinning had hij tijdens de 
wedstrijd geen moment gedacht.  
“Dat kwam niet in mij op. Ik moest 
zeer geconcentreerd rijden. Ook ik 
weet dat de GT-bocht in menig wed-
strijd een scherprechter is geweest 
en ook vandaag was dat het geval.“ 
Hij kijkt alweer uit naar de volgen-
de race in de Dutch Supersport. “Als 
team hebben we weer een uitste-
kende prestatie neergezet. Waar we 
nog wel aan moeten werken zijn de 
banden. De achterband was tegen 
het eind van de race niet optimaal 
meer waardoor de motor wat weg-
gleed. Als dat ook nog verbeterd 
kan worden kunnen we de komen-
de  wedstrijden zeker weer voor de 
ereplaatsen strijden.” De eerstvol-
gende wedstrijd is volgende week 
zaterdag wanneer de Dutch Supers-
port in een bijprogramma van de 
Dutch TT een wedstrijd rijdt op het 
circuit van Assen.
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Spannende wedstrijden bij 
Tennisvereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Op het tennispark 
Molmhoek in Vinkeveen werden 
afgelopen zondag de finales ge-
speeld van de jeugdclubkampioen-
schappen. Aanvankelijk leek de fi-
naledag in het water te vallen, maar 
rond 13.00 uur begonnen de eerste 
finalisten op smashcourt en later na 
het sponsen ook op gravelbanen. Al 
snel brak de zon door en speelde 
de jeugd vanaf 9 jaar in de verschil-
lende categorieën zijn/haar singles, 
dubbels en mixed wedstrijden. Na 
prachtige finales voor de ogen van 
het toegestroomde publiek werden 
Natasja Terpstra en Koen Berentzen 
clubkampioen in de categorie sin-
gle t/m 17 jaar. Voor info en foto’s: 
www.vltv.nl

Uitslagen
Enkel meisjes t/m 10 jaar
1. Lisa Smelik
2. Maud Post
Enkel t/m 12 jaar
1. Jill Ongering

2. Anne Rose Zonneveld
Enkel t/m 14 jaar
1. Denise Overwijk
2. Marijne freriks
Enkel t/m 17 jaar
1. Natasja Terpstra
2. Maaike Schaap
Enkel jongens t/m 10 jaar
1. Rix Ronday
2. Bodhi de Jong
Enkel jongens t/m 12 jaar
1. Rix Ronday
2. Tomas Juch
Enkel jongens t/m 14 jaar
1. Jur Horsman
2. Teije de Haan
Enkel jongens t/m 17 jaar
1. Koen Berentzen
2. Derek Ongering
Meisjes Dubbel t/m 12 jaar
1. Luus Freriks / Celine Lauffer
2. Frederique Caransa /
    Nina Talsma
Meisjes Dubbel t/m 14 jaar
1. Jill Ongering /
    Anne Rose Zonneveld

2. Denise Overwijk /
    Danielle Willekes
Meisjes Dubbel t/m 17 jaar
1. Eline Akkermans / Demi Mayer
2. Dewy Kluft / Lieke Meijer
Jongens Dubbel t/m 10 jaar
1. Bodhi de Jong / Levi Witteveen
2. Jorrit Penseel / Sep Rehbach
Jongens Dubbel t/m 12 jaar
1. Vincent Everix / Cedric Provost
2. Wardi Duijvelshoff /
    Melvin Hoogeveen
Jongens Dubbel t/m 14 jaar
1. Jur Horsman/Neal Klesman
2. Teije de Haan/Tomas Juch
Jongens Dubbel t/m 17 jaar
1. Koen Berentzen /
    Derek Ongering
2. Luit Elbers / Jur Horsman
Gemengd Dubbel t/m 12 jaar
1. Jill Ongering / Tomas Juch
2. Danielle Willekes / Vincent Everix
Gemengd Dubbel t/m 17 jaar
1. Dewy Kluft / Bart Volmer
2. Eline Akkermans /
    Derek Ongering

Van Rijn Racing weer van 
de partij op het Eurocircuit
De Ronde Venen - Na de eer-
ste twee NK wedstrijden bij de eer-
ste tien te zijn geëindigd, gaat Van 
Rijn Racing er aankomende zondag 
weer alles aan doen om dit te reali-
seren. Op het moment staat Dennis 
van Rijn, met de Seat Cordoba op 
de 9e plaats. Een van de doelstellin-
gen voor dit rallyraceseizoen is om 
in de top 10 te finishen. Het team is 
op koers! Een van de andere doel-
stellingen is om ook A-finales te be-
reiken, dat is tot dusver nog niet ge-
haald. De coureur en team werken 
er hard aan om ook deze doelstel-
ling te behalen. Genoeg te doen nog 
voor het team uit Mijdrecht.
Afgelopen wedstrijd in mei, welke 
begon met regen, werd met goe-
de ronde tijden in de B-finale afge-
sloten. Stapsgewijs komt het team 
in de buurt van waar het heen wil. 
Aanstaande zondag, 21 juni zal van-
af 12.00 uur weer de wedstrijden 
beginnen voor de 3e ronde NK Ral-
lyracing. Op het Eurocircuit zal de 

Cordoba weer zo optimaal mogelijk 
voor de dag verschijnen. Van Rijn zal 
in ieder geval zijn best gaan doen 

om de auto heel te houden en uit te 
rijden. Want zonder uitrijden van de 
wedstrijd, geen punten! 

Spannende onderlinge 
wedstrijd turnen Veenland 

Coureur Kervin Bos ziet zege 
aan zijn neus voorbijgaan

GVM-acrobaten naar NK
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
waren de Nederlandse Kampioen-
schappen Acrogym voor het D- en 
E-niveau. Vijf acrobaten van GVM’79 
hadden zich hiervoor weten te plaat-
sen. Op vrijdagmiddag werd er reeds 
vertrokken richting het zuid Lim-
burgse Bocholtz, om maar goed uit-
geslapen te zijn voor de wedstrijd. In 
het ochtendprogramma was het de 
beurt aan Tessa, Pibbe en Vera. Zij 
lieten een erg mooie oefening zien, 
waarbij alle elementen perfect wer-
den uitgevoerd. Ook de choreogra-
fie zag er goed uit en de dames to-
verden prima glimlachen op hun 
gezicht. Echter, zij maakten bij het 
laatste element een tijdfout, wat ze 
0,3pnt kostte. Hadden ze deze tijds-
fout niet gemaakt, dan waren ze in 
de prijzen gevallen. Nu kwamen ze 
met 25,833pnt net buiten het podium 
terecht. Maar al met al was dit een 
geweldige prestatie voor een team 
dat net met acrogym is begonnen, 
4e van heel Nederland!  
In de middag waren Lois en Cha-
nel aan de beurt. Zij hadden de af-
gelopen week nog eens even goed 
de puntjes op de ï gezet en dit was 
goed te zien. De dames dansten de 
sterren van de hemel en behaalden 
daarmee het hoogste artistieke cij-
fer. Ook technisch was het een heel  
goede oefening en daar kregen de 
dames een 8,50pnt voor. In totaal be-
haalden zij 26,600pnt. Hun hoogste 
score van dit jaar! Het bleek echter 
maar 0,1pnt te weinig om zich Ne-
derlands kampioen te mogen noe-
men. Maar de zilveren medaille was 

prachtig! Met een goed gevoel ke-
ken gymnasten en trainster terug op 
deze finaledag en de terugreis van 
2,5 uur kon beginnen. 
Wil je eens kennismaken met acro-

gym? Kom dan naar gymzaal de 
Brug op donderdag van 16:00 tot  
17:00 uur. 
0Wilt u/wil jij alle topteams van 
GVM nog eens in actie zien? Kom 
dan 27 juni naar de onderlinge wed-
strijd vanaf 9 uur in de Willestee in 
Wilnis.
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Zomerbridgedrive 
in Mijdrecht

Mijdrecht - De jubilerende Bridge 
Vereniging Mijdrecht (BVM) orga-
niseert weer de gezellige zomer-
bridgedrive over 6 maandagavon-
den. De drives worden gehouden in 
Partycentrum de Meijert aan de dr. 
J. van der Haarlaan in Mijdrecht. Er 
wordt gespeeld in twee lijnen. Inde-
ling vindt plaats tijdens de inschrij-
ving aan de zaal vanaf 19.00 uur. U 
hoeft niet  per se een gevorderd/er-
varen bridger te zijn om mee te doen. 
Gezelligheid staat voorop. Kom naar 
de BVM-zomerbridgedrives.
De drives vangen aan om 19:45 uur. 
Inschrijfgeld per paar vijf euro. 
De eerste drive werd op 8 juni j.l. 
gehouden. De uitslag hiervan is als 
volgt:
A-lijn (18 paren):
Dick Elenbaas en
Ad Zijerveld  67,19%
Ben ten Brink en
Gijs de Ruiter 60,94%
Erika Noord en

Janny Streng 58,33%
Nel Leeuwerik en
Ans Bruggeman 55,99%
B-lijn(18 paren):
Joke de Munk en
Loes Ypma  
60,16%
Margreet Eshuis en
Tonny Recourt 55,73%
Joop Koeman en
Frans van Vliet 55,73%
Ina en Bram van Rossum  54,43%
De volgende avonden zijn 15 juni, 22 
juni, 29 juni, 6 juli en 13 juli.
U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkam-
pioen. Dit is het paar dat (of de de-
gene die) in de A-lijn als hoogste 
is geëindigd aan het einde van de 
competitie. 
U kunt zich zowel aan de zaal als te-
lefonisch opgeven voor deelname 
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel. 
0297-286469 of tel. 0297-241241.

AKU junioren missen de 
landelijke finale op een 
paar centimeter
Regio - Zaterdag hadden de AKU 
junioren zich als doel gesteld om 
zich te plaatsen voor de landelijke 
finale voor B junioren. De beste 12 
ploegen van Nederland nemen deel 
aan de finale, die zal uitmaken wie 
Nederlands kampioen wordt.
Na de 1e ronde stonden de AKU 
meiden op een 15e plaats. Doordat 
de ploeg niet volledig compleet was, 
moesten zij vooraf aan de 2e ron-
de genoegen nemen met een plaats 
buiten de Top-12.
De opdracht was om 3 plaatsen te 
stijgen waardoor ze dus in de TOP-
12 zouden komen.
Helen van Rossum stond ondanks 
een vervelende rugblessure toch 
aan de start op de 100 meter hor-
den. Ondanks de trainingsachter-
stand liep zij erg sterk naar de 2e 
plaats en noteerde een tijd van 
15,91 sec. Gezien de tegenwind en 
haar voorbereiding was dit een erg 
goede tijd. Githa de Wildt verraste 
iedereen met een dik persoonlijk re-
cord bij het speerwerpen. De MILA-
atlete van AKU wierp de speer 29,55 
meter, hiermee behaalde Githa een 
2e plaats. Kim Hittinger kwam met 
de speer tot een afstand van 23,07. 
Quinta Duba en Jip Mukanay, bei-
den C junioren, stonden aan de start 
bij het kogelstoten. Beiden konden 
helaas niet verder komen dan hun 
persoonlijk record en kwamen tot 
een afstand van 9,83 meter en 10,01 
meter. 
Eva Lubbers had een druk uurtje 
waarin zij moest hoogspringen en 
tussendoor een 100 meter moest lo-
pen. Na 2 goede sprongen op 1,65 
meter moest Eva snel wisselen van 
spikes om in het startblok plaats te 
nemen. Na een goede start liet Eva 
een tijd van 12.20 noteren met 3.2 
sec tegenwind. Helaas was dit weer 
0,01 sec boven de limiet voor de EY-
OF. Na de 100 meter kwam Eva niet 
meer in haar goede ritme bij het 
hoogspringen en moest op 1,65 me-
ter de wedstrijd staken. Kim Hittin-
ger liep op de 100 meter een goed 
persoonlijk record van 14,38 secon-
den. De jonge AKU atlete laat elke 
week zien dat ze steeds harder gaat 
lopen.
Op de 800 meter stonden Lotte 
Krause en Githa de Wildt als grote 
favorieten aan de start. De 2 MILA 
atleten lieten met veel overmacht 

zien dat zij de besten waren van de 
rest en kwamen als 1e en 2e over de 
finish. Githa noteerde een tijd van 
2,22 minuten en Lotte kwam in 2,28 
minuten over de finish.
Linda Sprenger wilde tijdens haar 
400 meter in de buurt komen van 
haar persoonlijk record, 63 secon-
den. Linda startte voortvarend, maar 
kwam op het laatste stuk helaas net 
te kort om onder haar persoonlijk 
record te duiken. Linda eindigde als 
11e in een tijd van 65 seconden.
Bij het discuswerpen wilde Quinta 
Duba zich revancheren na haar vori-
ge wedstrijd en kwam gelijk in haar 
1e worp tot een record van 24,10 
meter. Quinta liet duidelijk zien dat 
de specialisatie training werpen zijn 
vruchten begint af te werpen en was 
ontzettend trots met haar persoon-
lijk record.
Jip Mukanay wilde in Heerhugo-
waard weer eens over de 5 meter 
springen, maar door de harde wind 
was het moeilijk om de aanloop 
goed in te schatten. Doordat Jip niet 
goed op de balk uitkwam, kwam ze 
tot een afstand van 4,92 meter en 
behaalde hiermee de 5e plaats.
Door afmeldingen van Linda van 
Rossum en Eva Lubbers op de 4 x 
100 meter estafette moesten Jip en 
Kim hun spikes nog 1 keer aantrek-
ken voor het afsluitende onderdeel. 
Samen met Helen en Githa kwa-
men de AKU meiden tot een tijd van 
53,29 seconden.
Na een dag vol goede resultaten 
had iedereen veel hoop op een goe-
de afloop en een plaats in de TOP-
12. Helaas hebben de meiden op 9 
punten de finale gemist, dit op pun-
tentotaal van 6600 punten!

Verslag Atletiekunie site:
NB Op een totaal van ruim 14.000 
punten was AKU de pechvogel van 
deze competitieronde: de meisjes 
uit Uithoorn misten de finale op 9 
punten.
Bij de jongens junioren B stonden 
Wouter Heinrich en Dico Duba aan 
de start van de 800 meter. De 2 MI-
LA atleten laten zien dat de vele 
trainingskilometers effect krijgen en 
zij behaalden beiden een persoon-
lijk record. Wouter liep een nieuwe 
record van 2,07 sec en Dico kwam 
tot een persoonlijk record van 2,15 
sec.

Limieten en records in vol 
atletiekweekend AKU
Regio - Afgelopen weekend was 
AKU weer goed vertegenwoordigd 
bij verschillende wedstrijden. Za-
terdag 13 juni werd de wedstrijd 
de ’Gouden Spike’ georganiseerd 
in Leiden, een hoog aangeschreven 
wedstrijd met internationale deelna-
me waar bijna de hele Nederlandse 
top aan de start staat. Eva Lubbers 
kwam voor AKU uit op de 100m. Dit 
grote talent wist dit seizoen al op 3 
nummers de limiet te slechten voor 
de Europees Jeugd Olympische Da-
gen in Finland en ging op jacht naar 
de limiet op de 100m. In Leiden liet 
ze er geen gras over groeien en 
spurtte naar een fantastische 11,99 
sec, ruim onder de limiet van 12,19. 
Uiteraard was dit ook een persoon-
lijk- en clubrecord. Daarnaast liep 
ze ook nog in de nationale estafet-
teploeg 4 x 100m die een officieus 
Nederlands Record neerzette van 
45,99 sec. Marcel de Jong kwam uit 
op de 800m en deed een aanval op 
het clubrecord van AKU. In een tac-
tisch erg sterk gelopen race wist hij 
de laatste ronde bijna het hele veld 
op te rollen en kwam over de streep 
in een nieuw persoonlijk- en clubre-
cord van 1.55,25. Githa de Wildt liep 
in de juniorenrace een solide wed-
strijd maar kon niet uitpakken van-
daag. De tijd van 2.21,20 is echter 
nog steeds een prima prestatie. 
Tijdens instuif-wedstrijden zater-
dagavond in Utrecht kwamen op de 
800m onder andere Erwin Koopstra 
en Wouter Heinrich in actie. Bei-
de atleten wisten een dik persoon-
lijk record op de klokken te zetten. 
Erwin naderde de magische 2-mi-

nutengrens wel heel dicht maar 
strandde op 2.00,45. Wouter, die 
nog junior B is, bouwde zijn race 
nu veel beter op dan een week eer-
der en zag dit beloond met een per-
soonlijk record met maarliefst 4 se-
conden, resulterend in een tijd van 
2.03,82. AKU atletes Anouk Claes-
sens en Mandy Plasmeijer kwamen 
uit op de 3000m.  Anouk knabbel-
de begin dit seizoen steeds enkele 
secondes af van haar persoonlijke 
besttijd, maar vanavond was het an-
dere koek. Maarliefst 16 seconden 
wist ze eraf te halen en kwam uit 
op een geweldige 10.39,29 . Mandy 
Plasmeijer naderde ook weer haar 
persoonlijke record na lange tijd en 
was daarom ook erg tevreden met 
haar 11.48,06. John van Dijk liep bij 
de masters 40+ ook naar een nieuw 
persoonlijk record op de 3000m, te 
weten 9.32,49. Lotte Krause kwam 
tenslotte uit op de 1500m. Hoewel 
ze niet helemaal fit was liep ze toch 
een goeie race maar moest genoe-
gen nemen met een tijd net uit bo-
ven de 5 minuten: 5.04,95. 

Een dag eerder was de familie 
Sprenger afgereisd naar Huizen 
voor een 800m. Linda Sprenger wist 
daar haar persoonlijke record van 
2.32,36 precies te evenaren. Remco 
deed bijna hetzelfde en bleef slechts 
een paar tienden verwijderd van zijn 
persoonlijke toptijd en liet een tijd 
noteren van 2.10,59.

Al met al dus wederom een week-
end vol records en limieten voor de 
atleten van AKU.

Binnenlopen zomerdrive 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Voor alle mensen die het 
leuk vinden 24 bridgespellen te spe-
len op de zomer-woensdagavond: u 
bent van harte uitgenodigd bij brid-
gevereniging De Legmeer.
Speellocatie De Scheg, inlopen tus-
sen 19.15 en 19.30 uur. U kunt zich 
ook vooraf telefonisch aanmelden 
bij Gerda Schavemaker, tel. 0297-
567458 en bij Luuk Smit (na 17.30 
uur), tel. 0172-575523. Kosten • 5,- 
per paar.
Na de 2e zitting van 10 juni 2009 
ging wijn en chocola naar:
Gerda Schavemaker en
Cora de Vroom  60,42%
Ben ten Brink en
Jan Bronkhorst,  57,92%.
Eervolle vermelding voor de 3e 
plaats: gelegenheidspaar Jan Eg-

bers en Lijnie Timmer, met 54,17%.
Dit alles in de A-lijn.
De verrassende nummer 1 in de B-
lijn:
Map Kleingeld en
Mieke Peeters,  59,90%.
Mieke van den
Akker en Debora van Zantwijk, 
56,25% bezetten de 2e plaats.
Nr. 3 in de B-lijn waren Hetty Hout-
man en Anneke Bonink, 55,75%.
Prikprijzen deze avond voor de num-
mers 8:
A-Lijn: Trudi Zandbergen en Cobie 
Bruine de Bruin.
B-lijn: Ans Voogel en Lous Bakker.

BC De Legmeer ziet u graag bin-
nenlopen op een van de komende 
woensdagavonden.

Clubkampioenen
TV Wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis be-
leefde afgelopen week weer druk-
ke maar gezellige clubkampioen-
schappen. Door de regen heeft er 
een avond niet gespeeld kunnen 
worden, maar verder is het toernooi 
voortvarend verlopen! Op zondag 14 
juni jl. vond de finaledag plaats. In 
de ochtend leek het weer nog roet 
in het eten te gooien, maar uiteinde-
lijk kwam de zon er weer bij en kon-
den alle partijen gespeeld worden. 
Zowel de herenfinale als de dames-
finale in de hoogste poules bezorg-
den de toeschouwers veel plezier. 
Beide partijen bleven spannend tot 
het eind. De herenfinale ging tussen 
Koen vd Drift/Robin Eckholm tegen 
Ronald Lucassen/Jochem van Ber-
gen. In een lange driesetter trokken 

Koen en Robin in de derde set in de 
tie-break aan het langste eind! 
Bij de dames was het eveneens een 
driesetter. Hier speelden Caroline 
Altona/Jennifer vd Berg tegen Maj 
Gigengack/Danique Bank. Maj en 
Danique wonnen de derde set met 
6-4. 
In de mix in de hoogste poules ging 
de finale tussen Nick de Vink/Sas-
kia van Loon en Jeroen Weber/Karin 
de Vink. Na een partij van twee en 
een half uur wonnen Nick en Saskia 
de partij in de derde set met 6-4. 
Het was een ontzettend geslaagd 
toernooi, de organisatie kan er trots 
op zijn! TV Wilnis feliciteert alle fi-
nalisten met hun behaalde positie 
en bedankt alle deelnemers voor dit 
gezellige en sportieve toernooi!

G.V.M meisjes Saki en 
Florien turnen finale
Mijdrecht - Zaterdag 13 juni heb-
ben Saki Kato en Florien Werkhoven 
de district finale Midwest geturnd in 
Beverwijk.
Middels twee voorronden wisten zij 
zich eerst te plaatsen voor de Re-
gio finale en daar plaatsten zij zich 
voor de districtsfinale, geen kleinig-
heid dus!
Saki begon als eerste op de vloer, 
in haar zenuwen deed zij twee rad-
slagen, en dat terwijl er één voor-
geschreven stond, de overslag ging 
wel heel mooi, Saki kreeg voor haar 
vloeroefening 8.100. Florien turnde 
een strakke oefening met ook een 
mooie overslag en zij kreeg voor 
haar oefening 8.500 van de jury.
Het tweede toestel was de sprong, 
echt Saki’s onderdeel, met een 
mooie sprong, helaas een stapje in 
de landing, kreeg zij het mooie cijfer 
van 8.500 toegekend van de jury.
Ook Florien’s sprong was naar be-
horen, een 8.000.  
Op de brug begon Florien met een 
heel nette strakke oefening, de-

ze werd door de jury beloond met 
8.400. Bij Saki ging het bij het laat-
ste onderdeel op de brug fout, zij 
miste het tegenspreiden en beland-
de op de grond, snel opgekrabbeld 
en opnieuw, nu wel goed het tegen-
spreiden geturnd, de jury gaf haar 
een 7.100 voor haar oefening.
Het laatste toestel was de balk. Zon-
der van de balk te vallen wisten bei-
de turnsters de oefening op dit toe-
stel te turnen. Florien kreeg een 
7.900 en Saki’s oefening werd be-
loond met 7.550.
Beide sportieve meiden hadden 
in de week voor de finale ook nog 
even de avondvierdaagse gelopen, 
en dan in een veld van 35 sterk tur-
nende meiden beslag te leggen voor 
Saki de 32ste plaats en voor  Florien 
was de 19de plaats.

Het was een fantastische wedstrijd 
in die prachtige sporthal van Bever-
wijk, een ervaring die de turnsters 
en hun trainsters niet hadden wil-
len missen!

Jeffery Krijt overhandigt in het AMC aan dokter Wilmink de cheque van 2.000 
euro als bijdrage voor onderzoek naar alvleesklierkanker

Ruim 2000 euro 
voor onderzoek 
naar alvleesklierkanker
Mijdrecht - Jeffery Krijt uit 
Mijdrecht heeft zijn doel bereikt. 
Op 1 juni deed hij mee aan de Frie-
se fiets Elfstedentocht waarvoor hij 
zich liet sponsoren om geld bij el-
kaar te fietsen. Dat wilde hij be-
schikbaar stellen voor onderzoek 
naar alvleesklierkanker. Jeffery leg-
de tijdens de Elfstedentocht 240 km 
af en fietste in 11 uur tijd 2.000 eu-
ro bij elkaar. Dat bedrag heeft hij in 
de vorm van een cheque woens-
dag 10 juni overhandigd aan Dr. 
J.W. Wilmink van de Onderafdeling 
Medische Oncologie bij het AMC in 
Amsterdam-Zuidoost.

Vorig jaar overleed Jeffery’s vader 
op 58-jarige leeftijd aan deze veel-
al ongeneeslijke ziekte. Het ziekte-
beeld en de behandeling ervan heb-
ben grote indruk op hem gemaakt 
en hij besloot toen om iets terug 
te willen doen. Niet alleen als dank 
voor de uitstekende behandeling 
die zijn vader - helaas tevergeefs- 
bij het AMC heeft ondergaan, maar 
ook om door verdergaand onder-
zoek de levenskansen in de toe-
komst door een goede behandelme-
thode te vergroten. Jeffery, die aan 
de HES in Amsterdam studeert, was 
destijds behoorlijk ‘aan de maat’ en 
besloot daar eerst wat aan te doen. 
In krap een jaar tijd viel hij bijna 50 
kilogram af door gezonder te eten 
en meer te bewegen. Dat bewegen 
deed hij door op zijn racefiets be-
hoorlijke afstanden af te leggen, on-
der meer naar familie in Apeldoorn 
vice versa. Samen met zijn moeder 
Riet is hij vanaf begin dit jaar op 
zoek gegaan naar mogelijke spon-

sors voor zijn Elfstedentocht. Dat 
heeft hem voor dit goede doel dus 
geen windeieren gelegd. 

Sponsors bedankt!
Jeffery wil langs deze weg ieder-
een bedanken die dit resultaat mo-
gelijk heeft gemaakt. Onder hen zijn 
moeder Riet en niet te vergeten alle 
sponsors die hij hier graag wil noe-
men: 
Van der Schaft Tweewielers Uit-
hoorn (fiets + schoenen clips), 
Bruil Bouwgroep Ede, Sjeng (Schal-
ken) Sports, Haar! Hondensalon 
Mijdrecht, Gerard Keune Meubelen 
Uithoorn, Bloemensteeg Ordenplein 
Apeldoorn, HES/HVA sportsec-
tie Amsterdam, Valtaf.nl (Sofit Well-
ness BV) Haarlem (bidons + t-shirt), 
Deins Tweewielers Mijdrecht (helm), 
Autoschade Schadenet Kranenburg 
Mijdrecht, Homan beveiliging BV 
Mijdrecht, Automobiel- en Schade-
bedrijf Bakker Mijdrecht, De Haan 
Fietsen Wilnis (voeding + drank), 
Lingerie Speciaalzaak Mirande Uit-
hoorn, Duo Sports BV Mijdrecht/
Uithoorn (broekje + T-shirt) en de 
talrijke particuliere sponsors, waar-
onder familie, vrienden, kennissen 
en buren, maar ook onbekenden die 
voor dit doel spontaan een bijdrage 
hebben gegeven. Hartelijk dank!
Misschien is het bedrag een drup-
pel op een gloeiende plaat, maar 
toch is het weer een stukje finan-
ciering dat kan bijdragen aan verder 
onderzoek naar de behandeling van 
alvleesklierkanker. Jeffery en zijn 
moeder Riet verdienen een compli-
ment voor hun inzet bij dit particu-
liere initiatief.

Zesde wedstrijd in BMX 
west competitie in Baarn
Uithoorn - Alweer de zesde wed-
strijd in de BMX west competitie 
werd op 14 juni verreden in Baarn. 
Het beloofde een warme wedstrijd 
te worden maar het werd echter 
een natte wedstrijd. Gelukkig was 
het weer droog geworden toen de 
finales verreden werden. Er hadden 
zich 295 rijders ingeschreven en 
voor veel rijders was dit gelijk een 
goede oefening voor de topcompe-
titiewedstrijd die op 21 juni ook in 
Baarn wordt verreden. Bijna alle rij-
ders van de UWTC uit Uithoorn wis-
ten zich wel te plaatsen voor een fi-
nale rit. De volgende keer wel tot de 
streep doorfietsen, Thomas, nu werd 
je nog gepasseerd vlak voor de fi-
nish. Ook waren enkele rijders in 
de finale betrokken bij een valpartij, 
de meesten toonden karakter door 
weer op te stappen en de baan toch 
uit te rijden. 
A-finale: 1) Melvin van de Meer, 
Bart van Bemmelen, Kevin de Jong. 
2) Maarten van de Mast, Jaivy Lee 
Vink, Roberto Blom. 3) Max de Be-
ij, Donne van Spankeren, Mike 
Veenhof, Michael Schekkerman. 
4) Jochem van de Wijngaard, Je-

roen Noordergraaf, Joey Nap, Eel-
co Schoenmakers. 5) Izar van Vliet, 
Jurre Overwater, Bart de Veer, Roan 
van de Berge, Erik Schoenmakers  
6) Wiljan Brouwer. 7) Mats de Bruin  
8) Tom Brouwer.
B-finale: 1) Mitchell Vink 2) Evert 
de Jong. 3) Moreno Blom, Thomas 
van de Wijngaard, Sven Wiebes, Ge-
rard de Veer. 5) Lars Wiebes
In de open klasse, om de dagprij-
zen, lieten ook verschillende UWTC-
rijders weer mooie dingen zien in de 
finale: 1) Tom Brouwer. 2) Bart van 
Bemmelen, Wiljan Brouwer. 3) Don-
ne van Spankeren, Michael Schek-
kerman. 4) Bart de Veer, Kevin de 
Jong. 5) Jeroen Noordergraaf, Ro-
berto Blom. 6) Joey Nap, Mats de 
Bruin, Mike Veenhof. 7) Jurre Over-
water
Het weekend van 20-21 juni zijn al-
le topcompetitierijders aanwezig 
in Baarn, waar op 21 juni de vier-
de wedstrijd van de topcompeti-
tie wordt verreden. Het is de laatste 
mogelijkheid voor de rijders om nog 
punten bij elkaar te rijden en zich 
zodoende te plaatsen voor het Ne-
derlands kampioenschap.



Regio - Op zaterdag 13 juni werd 
in het Brabantse Berghem het NK 
voor de jeugd verreden. Naast het 
NK werd voor de jeugd die zich niet 
geplaatst hadden voor het NK het 
LJWF (Landelijk Jeugd Wieler Fes-
tijn) verreden. Ruim 600 kinderen 
vanuit heel Nederland wisten de 
weg naar het centrum van Berghem 
te vinden. Elke bewoner die aan het 
parcours woonde had van de ge-
meente 10 meter vlaggetjes ont-
vangen waardoor het centrum een 
feestelijke aanblik toonde.
Ook de verschillende muziekbands 
deden hun best om er een extra ge-
zellige dag van te maken. En ook het 
weer deed zijn best. Een prachtige 
en zonnige dag. Er waren 2 parkoer-
sen gecreëerd. Het Merx parkoers 
voor categorie 1 t/m 4 van 1350 me-
ter en het Rabo parkoers voor de 
categorie 5 t/m 7.  Beide parkoersen 
lagen aan het NK terrein, zodat je 
snel bij de verschillende wedstrijden 
aanwezig kon zijn. Om 10.00 uur 
stonden de 1e UWTC renners aan 
de start.  Leon Buijs, Arjan Looij en 
Daniel Wiegmans reden het LJWF 
van categorie 3, de 10-jarigen. Zij 
moesten 12 km in 9 ronden afleg-
gen. Na een paar ronden ontstond 
er een kopgroep van 4 renner waar-
na 1 eenzame renner en daarna een 
zestal renners onder wie de UWTC 
jongens. In de laatste ronde letten 
ze echter teveel op elkaar dan op de 
sprint. Arjan behaalde een 9e plaats, 
Leon een 10e en helaas viel Daniel 
net buiten de prijzen met een 11e 
plaats. Hierna kon de UWTC club 
genieten van koffie en de zon want 
om 13.00 uur was het pas de beurt 
aan Rick van Wieringen en Jou-
ke Schelling in categorie 6, de 13-
jarigen. Beide namen deel aan het 
NK. Het parkoers was 1900 me-
ter lang en er zaten 15 bochten in. 
Het deelnemersveld was groot, 70 
renners stonden aan de start. He-
laas werd Jouke achterin geloot en 
had de eerste ronden al zijn ener-
gie nodig om voorin te komen. Ge-
lukkig lukte hem dit en bleef hij de 
hele wedstrijd deel maken van het 
peloton. Rick moest door het hoge 
tempo en de vele bochten het pe-
loton laten gaan. In een groepje van 
6 heeft hij nog wel zijn best gedaan 
om terug te komen, maar het pelo-
ton bleef het hoge tempo aan hou-
den. Jouke behaalde een 41e en 
Rick een 55e plek. 
Om 14.00 uur mocht Eric Looij op 
het kleine parkoers zijn 1e NK in ca-

tegorie 1, de 8-jarigen rijden. Direct 
na de start viel een jongetje voor 
hem dat niet in zijn pedaal kon ko-
men. Met Eric vielen nog 2 jongetjes. 
Normaal wordt er na een val bij de 
start de koers gestopt en opnieuw 
gestart. Nu liet de jury de wedstrijd 
gewoon doorgaan. Daardoor werd 
Eric die dag de grote pechvogel van 
de UWTC. Gelukkig kon hij na de val 
weer opstappen en op karakter de 
wedstrijd hervatten. Hij had echter 
al een te grote achterstand opgelo-
pen en eindigde als 30e. Klasse ge-
daan, Eric. 
Om 14.45 uur was het de beurt aan 
Etienne Lenting en Jeroen van Pier-
re, zij reden het LJWF categorie 7, de 
14-jarigen. Jeroen had ook een on-
gunstige loting en startte als laatste 
van de grote groep renners. Geluk-
kig had hij de kracht en snelheid om 
naar voren te rijden. Na een aantal 
ronden ontstond er een kopgroep 
van 65 renners, toen 1 renner erach-
ter en daar achter het peloton, waar 
Etienne en Jeroen deel van maak-
ten. Door het hoge tempo moes-
ten vele renners afhaken. De kop-
groep bleef echter weg en het pelo-
ton kon ze niet meer inhalen. Etien-
ne behaalde een 23e en Jeroen een 
28e plaats. UWTC’s laatste renner in 
het NK categorie 7 was André Looij. 
Dit jaar was voor de start bij het NK 
weer een wijziging ingevoerd. Waar 
normaal gesproken op basis uitsla-
gen werd gestart  moest dit jaar ook 

via loting worden gestart. André 
werd ook als laatste geloot van de 
82 renners. Een aantal van zijn con-
currenten stond op de 1e startlijn en 
van begin af aan werd er ontzettend 
hard gereden. Direct waren er uit-
valpogingen van deze jongens. An-
dré moest alle zeilen bijzetten, maar 
het lukte hem toch om weer voor-
in te komen. Al snel moesten ve-
le renners het peloton laten gaan 
en was het een ware slijtageslag. 
Ook renners die normaal gesproken 
toch wel bij André in de beurt kon-
den blijven hadden het moeilijk op 
het bochtige parcours van Berghem. 
Na meerdere vluchtpogingen lukte 
het toch niet om te ontsnappen en 
moest er om de prijzen afgesprint 
worden. André kwam niet als eerste 
uit de bocht waardoor het toch nog 
spannend werd, maar bij de finish 
had hij toch een fietslengte voor-
sprong op zijn concurrenten. Na 14 
behaalde overwinningen eerder dit 
seizoen werd hij de terechte kam-
pioen van 2009. Aan het einde van 
deze lange dag werden alle kampi-
oenen gehuldigd en kon de UWTC 
naar huis. Zondag 14 juni stonden 
alweer verschillende renners bij 
Olympia in Sloten aan de start. Cat 
2 Mieke van de Veerdonk 9e, Cat 3 
Leon Buijs 20e, Daniel Wiegmans 
21e, Cat 5 Jeroen van Goor 9e, Cat 
6 Jouke Schelling 7e Britt Versteeg 
20e en Sil van der Wees 22e, Cat 7 
Kevin Schelling 11e.
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De Vinken C2 sluit goed 
seizoen af met nederlaag
Vinkeveen - Seizoen 2008-2009 is 
ten einde. Een seizoen waarin De 
Vinken C2 in de eerste helft van de 
veldcompetitie uitkwam in klasse 
C3. Ten koste van Fiducia C1 werd 
er voor de winter een derde plek 
behaald. In het zaalseizoen was het 
vooral ‘vechten’ tegen goede ploe-
gen. Toch was het team fanatiek ge-
noeg om het plezier in het korfbal te 
behouden.

De nodige blessures hebben ervoor 
gezorgd dat ook nieuwe spelers het 
mochten proberen bij De Vinken 
C2. In de tweede helft veld werd er 
toch besloten om een klasse lager 
te gaan spelen, zodat er een keer 
flink gewonnen kon worden en een 
gooi naar een kampioenschap ge-
daan kon worden. Helaas was Triaz 
C2 de meerdere en won de afslui-
tende kampioenswedstrijd in Vinke-
veen met 1-3.
Onder leiding van de coaches/trai-
ners Rebecca Strubbe en Kelvin 

Hoogeboom waren het in de verde-
diging Marieke Oosterom, Quincy 
Steen, Martin Versloot, Jorn Claas-
sen. In de aanval stond het kwartet: 
Denise Bultena, Wies van Beek, Tijn 
van Vliet en Niek Nagtegaal. Amber 
Nagtegaal en Kevin van Vliet verge-
zelden als invallers de geblesseerde 
Wiske Kamminga op de bank. 

Vorige wedstrijd
De vorige wedstrijd tegen Triaz C2 
stond nog altijd in de kopjes ge-
prent. 16-2 verliezen in Amsterdam 
is geen pretje en er was dan ook al-
les aangelegen om deze stand te 
voorkomen. De Vinken C2 begon 
gretig aan de wedstrijd en speelde 
elkaar goed vrij. Helaas ontbrak het 
de eerste helft vooral aan een goe-
de afronding. Ook tegen andere te-
genstanders in de poule Atlantis C2 
en Tempo C5 was het met name het 
scorende vermogen dat het af en 
toe liet afweten. Goede kansen cre-
eren is één, maar de afronding is het 

belangrijkst. Triaz C2 scoorde wel en 
maakte voor rust 0-1 en 0-2, tot gro-
te spijt van De Vinken.

Goed spel werpt vruchten af
Met nog 25 minuten in de tweede 
helft te gaan, was de strijd nog niet 
gestreden. De invallers kwamen van 
de bank en losten hun teamgenoten 
af. De Vinken C2 speelde met een 
hoog tempo om een treffer te force-
ren. Triaz C2 drukte door en scoorde 
de 0-3. Toen was het de topscoorder 
van deze jaargang, Kevin van Vliet, 
die slim oplette en er een kansje in 
schoot: 1-3. Helaas kwam de ploeg 
niet verder dan dit ‘wapenfeit’. We-
derom wel weer goede kansen in 
de tweede helft en het was eigenlijk 
verdiend geweest om gelijk te spe-
len. De Vinken C2 kon echter niet 
voorkomen dat Triaz de wedstrijd-
punten pakte. Maar ze hebben zich 
heel erg kranig geweerd. Van een 
16-2 verlies naar een 3-1 verlies is 
toch een heel groot verschil.

Veenland kleuters openen 
onderlinge wedstrijden
Wilnis - Afgelopen zaterdag was er 
de onderlinge wedstrijd van gym-
nastiekvereniging Veenland in de 
Willisstee. Net als vorig jaar werd de 
dag geopend door de oudste kleu-
tergroep. Nadat zij vorig jaar een 
dansje deden met linten werden de-
ze linten nu alleen gebruikt voor de 
opkomst.

Onder leiding van Juf Sandra, hul-
pen Denise en Chantal kwamen Iris, 

Amy, Dominique, Sacha, Steffi, Dirk-
je, Wies, Hugo en Chris op.
Zij lieten het publiek onder opzwe-
pende muziek zien wat zij het afge-
lopen jaar allemaal hebben geleerd 
op de tumblingbaan. Met veel ple-
zier lieten zij sprongen, koprollen en 
nog veel meer zien. Vol enthousias-
me ontvingen zij één voor één ap-
plaus van het aanwezige publiek. 
Na afloop van deze geweldige ope-
ningsact konden de wedstrijden be-

ginnen. Zo hebben de kleuters al 
een beetje kunnen proeven van de 
sfeer op een wedstrijddag. 
Bent u enthousiast geworden om 
uw kleuter eens te laten gymmen, 
kom dan eens een kijkje nemen op 
woensdagmiddag. Om half 3 voor 
de 4-jarigen en om half 4 voor de 
5-jarigen.
Uw kleuter is hierbij van harte uit-
genodigd. 
Meer info op www.veenland.nl

Koop Lenstra Makelaars 
steunt de avondvierdaagse
Mijdrecht - De slotetappe van de 
avondvierdaagse in Mijdrecht is vrij-
dagavond jl. een hoorbaar succes 
geworden. Onder prima wandelom-
standigheden gingen ca. 2000  jeug-
dige lopers op weg naar de finish en 
het defilé in het dorp. Altijd weer 
een hele prestatie na de drie vooraf-
gaande wandeldagen met flink wat 

kilometers in de vaak kleine been-
tjes. Koop Lenstra Makelaars had 
in overleg met het bestuur van de 
avondvierdaagse een aardigheidje  
in petto voor de enthousiaste lopers. 
Bij de start werden 2000 fluitjes uit-
gedeeld. De kinderen (en de mees-
te ouders...) reageerden enthousi-
ast en lieten flink van zich horen. De 

wandelgroepen gingen vervolgens 
“fluitend” op weg naar de intocht in 
het dorp. De actie was een hoorbaar 
succes en het bleef nog lang on-
rustig in Mijdrecht. Ook tijdens het 
KRO Avondvierdaagse Journaal op 
TV werden de rode en blauwe fluit-
jes  in beeld gebracht. Al met al een 
klinkend succes!

Frank Heijne jeugdscheidsrechter 
CSW voor seizoen 2008 -2009
Wilnis - Sedert het seizoen 2004-
2005 wordt bij CSW de jeugd-
scheidsrechter van het jaar (sei-
zoen) gekozen. In de maand mei 
2009 is dit voor de vijfde keer ge-
beurd. CSW heeft 13 jeugdscheids-
rechters die in de categorieën F tot 
en met C fluiten. Van hen is er een 
groot aantal dat in de zogenaamde 
Champions League zijn wedstrijden 
leidt (F pupillen). Dit seizoen is de 
keus gevallen op een scheidsrech-
ter die al vele wedstrijden in deze 
bijzondere interne competitie heeft 
gefloten, maar ook zijn overgang 
naar een heel veld heeft gemaakt 
(D jeugd). De scheidsrechterbege-
leiders van CSW, Martijn Germs en 
Arno Postma, waren unaniem in hun 
keuze. De vijftienjarige Frank Heijne 
is jeugdscheidsrechter CSW voor 
het seizoen 2008-2009 geworden. 
Op 3 juni 2009 heeft Martijn Germs 
in de kantine van CSW de gro-
te scheidsrechtersbeker met daarin 
gegraveerd de naam van Frank en 
een trofee scheidsrechter van het 
jaar aan Frank overhandigd. Frank 
was verrast. Hij had dit niet ver-
wacht. Hij was wel heel blij met zijn 
verkiezing, voor hem het bewijs dat 
hij dit seizoen een goede ontwikke-
ling als scheidsrechter heeft door-
gemaakt.

Zijn verkiezing is gebaseerd op on-
der meer de goede beoordelingen 
die hij voor het leiden van zijn wed-
strijden heeft gekregen van de lei-
ders van de thuispelende en bezoe-
kende teams. Daarnaast heeft hij de 
keuze gemaakt om ook wedstrijden 
in de D categorie heel veld te gaan 
fluiten. Gezien het gegeven dat hij 
hiervoor nog niet gecertificeerd is als 
juniorenscheidsrechter doet hij dit 
onder begeleiding van de scheids-

rechtersbegeleiders van CSW. Hij 
heeft ook hierin al een goede pro-
gressie laten zien. Het fluiten vindt 
hij leuk en op het veld straalt hij dit 
ook uit. Frank moest uiteraard op de 
foto met zijn beide bekers. 

Hij gaat in het komend seizoen 
de cursus juniorenscheidsrechter 
KNVB volgens zodat hij volledig in-
gezet kan worden als scheidsrech-
ter D en C jeugd.  

André Looij Nederlands 
Kampioen jeugdwielrennen



Regio - Twee vluchten afgelopen 
weekend, vrijdag om 13.15 uur wer-
den de duiven van voor wat de dui-
vensport betreft, de koninginne-
vlucht van het seizoen gelost, en dit 
werd een zware vlucht. Bij de los-
sing stond er een zuidoostenwind, 
het was redelijk warm en gaande-
weg het traject huiswaarts draaide 
de wind naar noordwest. Zaterdag-
morgen zat de wind weer in de zuid-
oosthoek. Om 12.22.29 uur meldde 

zich de eerste duif van de vereni-
ging bij Peter de Haan in De Hoef. 
De gemiddelde afstand was 1058 
km, en de duif van Peter maak-
te 1047,119 meter per minuut of-
wel ruim 62½ km per uur. Hiermee 
werd hij 1e in Rayon F. Comb. Ver-
weij-Castricum werd 2e, en derde in 
Rayon F, Rob v.d. Wal werd 3e in de 
vereniging en 53e in het rayon. Paul 
Baas werd 25e en Harry Hendriks 
27e in het rayon. 

Zaterdag om 07.30 uur werden de 
duiven voor de vierde Midfond (mid-
den afstand)vlucht vanuit het Fran-
se Soissons gelost, en deze vlucht 
werd een prooi voor Wim Wijfje uit 
De Kwakel. Zijn duif arriveerde om 
11.18.30, en maakte een snelheid 
van 1478,631 meter per minuut, 
ruim 88½ km per uur. Hiermee werd 
hij 30e in Rayon F. Ron den Boer uit 
Uithoorn werd 2e in de vereniging, 
en 74e in het rayon. Ginkel & Berg 
uit De Kwakel werd 3e.
Komend weekend staan 3 vluchten 
op het programma, voor de over-
nachtfondspelers, de internationa-
le vlucht vanuit het Franse Pau, al-
len wel bekend als een succesvol-
le etappeplaats in de Tour de France 
en een vlucht vanuit het Franse 
Mont de Marsan. Voor de program-
maspelers staat de Nationale vlucht 
vanuit het Franse Blois.
Uitslagen:
St. Vincent 63 duiven:
P. de Haan
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal
P. Baas
H. Hendriks

Soissons 345 duiven,
19 deelnemers:
W. Wijfje
R. den Boer 
Ginkel & Berg 
H.P. Snoek
C. Stevens
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Qui Vive doet mee in 
nieuwe 18+ competitie!
Uithoorn - Met ingang van het vol-
gend seizoen gaat hockeyclub Qui 
Vive met een damesteam deelnemen 
aan de jong volwassenen competi-
tie. Dit team bestaat uit dames met 
de leeftijd van 18 tot 22 jaar die op 
zondag tegen leeftijdgenoten gaan 
spelen. Het team gaat onder leiding 

van een trainer op vrijdagavond trai-
nen. Ideaal als je naast je studie en 
andere verplichtingen toch wilt blij-
ven hockeyen of weer wilt gaan hoc-
keyen. Qui Vive zal zorgen dat naast 
een trainer en een coach er de no-
dige gezelligheid is. Lijkt het je wat 
of mocht je meer willen weten, dan 

kun je een mailtje sturen naar tcab-
cd@quivive.nl of kijken op de web-
site www.quivive.nl.
Op de website van Qui Vive kun je 
ook nog verdere informatie vinden 
over deze hockeyclub, dé hockey-
club voor iedereen, op welk niveau 
je ook wilt spelen.

Clubkampioenschappen 
Strokeplay 2009
Wilnis - Afgelopen weekend wer-
den weer de clubkampioenschap-
pen strokeplay op Veldzijde gehou-
den. Hier meten zich de beste spe-
lers (laagste handicappers) van de 
club zich met elkaar. Er werd over 
3 rondes van 18 holes gespeeld en 
de winnaar is diegene die na 3 ron-
des het minste aantal slagen heeft 
behaald. De dames hadden al een 
week tevoren de voorrondes ge-
speeld en het was Kim Versleijen 
die daar al een stevige voorsprong 
had opgebouwd en vrij riant de fi-
naleronde inging. De Heren speel-
den op zaterdag 13 juni de voorron-
des en dat veld was met 33 deelne-
mers vol bezet. Erg spannend bij de 
heren, omdat er toch wel meerdere 
kandidaten voor de titel waren. Zo 
was er uiteraard de kampioen van 
vorig jaar, Mark Weitjens, die zijn ti-
tel moest verdedigen. Het weer was 
fantastisch en de golfbaan in goede 
conditie om uitstekende scores te 
kunnen neerzetten. Het was de eer-

ste dag eigenlijk Bas Butzelaar die 
met ongelooflijk sterke stabiele ron-
des stevig de leiding nam, gevolgd 
door Berend ’t Hoen en Guus van 
Acker. Mark Weitjens had een zeer 
ongelukkige 2e ronde en moest de 
voorrondes afsluiten met de 4e plek 
en een stevig aantal slagen achter 
de 3 leiders. Ook Chiel Aufenacker 
deed goed mee en zat maar 1 slag 
achter Mark. 
De finaledag, waar de beste 22 He-
ren en 10 Dames de finaleronde 
spelen, begon heel nat. Het zat de 
spelers die vroeg moesten begin-
nen niet mee. Natte bedoening en 
dat gaat ten koste van het spel en 
de scores. Toch was de stemming 
opperbest en bij het begin van de 
middag sloeg het weer gelukkig 
om en werd het toch een prachti-
ge dag. Bij de dames gaf Kim Vers-
leijen haar voorsprong niet meer uit 
handen, sterker nog, zij pakte uit-
eindelijk met 16 slagen voorsprong 
de titel! Zij werd terecht de winnares 

met 257 slagen, gevolgd door Yvet-
te Bartlema (winnares 2008) en In-
ge Geerlings. 
Bij de Heren ging het er wat span-
nender aan toe. Vooral het gevecht 
om de 2e en 3e plaats, want de 
voorsprong van Bas was te groot 
om echt goed te maken. Berend 
’t Hoen had niet zijn beste dag en 
moest veel slagen inleveren. Guus 
van Acker en Mark Weitjens speel-
den in een rechtstreeks duel nog 
een felle strijd, welke toch door de 
kampioen van vorig jaar werd ge-
wonnen. Met een heel sterke slot-
ronde van 75 slagen wist Mark uit-
eindelijk beslag te leggen op de 2e 
plaats, gevolgd door Guus van Ac-
ker en Berend ’t Hoen op een ge-
deelde 3e plaats. Bas Butzelaar wist 
wederom een stabiele goede ronde 
neer te zetten en was niet meer in te 
halen door Mark. Zo veroverde Bas 
(0met 225 slagen) de titel weer te-
rug van Mark en werd de terechte 
Strokeplay Clubkampioen 2009.

Op de foto de winnaars Dames en Heren van 2009.

Sportborrel bij TV Wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis 
was op vrijdag 12 juni jl. gastheer 
van Sportborrel gemeente De Ron-
de Venen. 
De gemeente De Ronde Venen was 
de organisator van deze borrel. 
Naast het netwerken was er tijd in-
geruimd voor een presentatie over 
de komende combinatiefunctie en 
de uitdaging aan de verenigingen 
om ideeën te lanceren waarvoor zo-
genaamde combinatiefunctionaris-
sen ingezet kunnen worden.
Rens Elbertsen, stagiair bij de ge-
meente, introduceerde de combi-
natiefunctie. Dit is een initiatief van 
de regering en de gemeenten om 
maatschappelijke problemen op 
te lossen en meer mogelijkheden 
voor kinderen te creëren op het ge-
bied van sport, cultuur en onderwijs. 
Ook zal worden ingezet op de ver-
sterking van sportverenigingen en 
de inzet van sport voor het onder-
wijs, de naschoolse opvang en de 
wijk. Het ligt in de bedoeling dat de-
ze mensen in dienst komen van de 
gemeente, en sportverenigingen of 
een samenstelling van organisaties 
gaan ondersteunen bij allerlei pro-
jecten die nu moeilijk of niet van de 
grond komen, met als doel om voor-
al de jeugd aan het sporten te krij-

gen. De ondersteuning kan bestaan 
uit het schrijven van een project-
plan, coördineren van bijeenkom-
sten en meer. Na deze korte uitleg 
werden de aanwezigen uitgedaagd 
ideeën aan te dragen en deze op 
een lijst te zetten. Bij de sportbor-
rel waren circa vijfentwintig mensen 
aanwezig. Tennisvereniging Wilnis 
kijkt terug op een geslaagde avond.

Tennisvereniging Wilnis is een ver-
eniging met ruim 370 leden en heeft 
nog ruimte voor nieuwe leden. Tij-
dens het Midreth Opentoernooi, dat 
gehouden wordt van 20 t/m 28 ju-
ni is er een speciale ledenwerf ac-
tie. Kijk op de site www.tvwilnis.nl 
voor meer informatie. Tennisvereni-
ging Wilnis nodigt u van harte uit bij 
het Midreth Open.

Postduivenliefhebbers Peter 
de Haan en Wim Wijfje 
de winnaars

In één dag rond het 
IJsselmeer fietsen?
Regio - Altijd al eens een Rondje IJs-
selmeer willen doen? Maar niet in je 
eentje? Fiets dan komende zaterdag 
20 juni, de langste dag van het jaar, 
mee met TTC De Merel. De start is bij 
Café-Bar De Paddestoel, aan Hofland 
33A in Mijdrecht. Er zal om halfzes, bij 
het krieken van de dag, worden ge-
start. Bij Amsterdam gaan de fietsers 
de Schellingwouderbruggen over en 
langs knusse IJsselmeerdorpjes zoals 
Volendam, Monnickendam en Schar-
dam naar Hoorn. Via rechte Noord-
Hollandse wegen komen ze bij Den 
Oever, bij de Afsluitdijk. Hopelijk komt 
de wind uit het westen en hebben de 
deelnemers die op de Afsluitdijk lek-
ker in de rug. In Friesland volgen ze 
een mooie route naar Lemmer, waar-
na ze de Noordoostpolder induiken. 
Via de Ketelbrug komen ze in Flevo-
land. Langs Lelystad en Almere komt 
dit gezelschap via de Hollandse Brug 
bij Muiderberg. En rijden het laatste 
stukje terug naar Mijdrecht.

De afstand van dit Rondje IJsselmeer 
bedraagt 320 kilometer. De rit wordt 
begeleid door ervaren IJsselmeerrij-
ders. Achter hun sterke ruggen kun 
je lekker uit de wind zitten. Maar als 
je je sterk voelt, is het natuurlijk niet 
erg om af en toe ook even de kop 
over te nemen. Onderweg zijn er en-
kele stopplaatsen. Op de route is ook 
een volgwagen aanwezig. Mocht je 
onverhoopt niet verder kunnen rij-
den, dan stap je gewoon in de volg-
wagen. In de volgwagen is ook re-
servemateriaal en reparatiemateri-
aal aanwezig. Je kunt natuurlijk ook 
wat spullen voor onderweg (reserve-
kleding, eten, drinken) met de volg-
wagen meegeven. De verwachting is 
’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur 
weer in Mijdrecht te zijn.
Ook niet-leden van TTC De Merel zijn 
welkom om mee te fietsen. Het is wel 
prettig als je dat vooraf even meldt. 
Dat kan via info@ttcdemerel.nl. Of 
via 06-21831714. 

Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Graag wat eerder komen 
omdat wel je gegevens genoteerd 
dienen te worden (voor het geval 
dat). Maar als je je niet vooraf hebt 
ingeschreven, mag je ook ‘s och-
tends gewoon naar de start komen. 
Wel op tijd komen, want de vertrek-
tijd is precies om halfzes.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 19 
juni is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel aan Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562. Men dient uiterlijk om 20.00 
uur aanwezig te zijn, want om 20.15 
uur precies zal met kaarten gestart 
worden, dit op veelvuldig verzoek. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend. Ook is er op 
deze avond een grote tombola. 

De uitslag van de laatstgespeelde 
wedstrijd:

1 R. v.d. Hulst  met 7637 pntn 
2 Martien de Kuijer  met 6925 pntn
3 Jan van Kouwen  met 6904 pntn
4 Bianca Pappot  met 6847 pntn
5 Willem Hof  met 6667 pntn
De poedelprijs was deze avond voor  
Henk v.d. Wilt met 4937 punten.

Tijdens de Vinkeveense feestweek is 
er op donderdag 16 juli prijsklaver-
jassen in de feesttent op het Dem-
merik. De wedstrijd begint om 13.30 
uur, maar vanaf 13.00 uur kan men 
zich inschrijven. 
Kom allen op tijd, het deelnemen is 
gratis.

Thamen Soft Aspiranten
Uithoorn - Zaterdag 13 juni speel-
den de Thamen Softbal Aspiranten 
uit tegen THB Haarlem. Met een 
heerlijk zonnetje werd er vol goede 
moed aan de wedstrijd begonnen. 
Omdat het team niet helemaal com-
pleet was, speelde Kelly mee. Daph-
ne begon de 1e inning aan slag. De 
pitcher van THB was nog niet goed 
ingegooid, want zij gooide de bal te-
gen Daphne aan die daardoor een 
vrije loop naar het 1e honk kreeg. 
Iris stond helemaal klaar voor een 
mooie klap, maar ging helaas uit met 
3-slag. Ondertussen stond Daph-
ne al op het 3e honk door goed te 
stelen. Lisa sloeg een mooie honk-
slag naar het linksveld en Daphne 
had het 1e punt inmiddels binnen-
gehaald. Madelon sloeg een hoge 
2honkslag en zo waren het 2e en 3e 
honk bezet. Nicky kon ze helaas niet 
binnenslaan en ging uit met 3-slag. 
Dus was het aan Romy om de pun-
ten binnen te halen. Met een mooie 
2honkslag deed zij wat er van haar 
verwacht werd. Kelly kwam daar-
na op het 1e honk terecht. Lisan 
kreeg ook 3-slag en zo werd er ge-
wisseld maar waren er 3 punten ge-
haald. Pitcher Madelon begon goed 
en de 1e slagvrouw van THB kreeg 
meteen 3-slag. Daarna ging het iets 
minder, want er kwamen 3 speel-
sters van THB over de thuisplaat. 

Madelon zette weer een tandje bij 
en gooide 3-slag. Er volgde nog een 
goede actie van Nicky naar Kelly en 
zo waren er 3 uit en werd er gewis-
seld. De 2e inning duurde voor Tha-
men niet lang. Melany was net uit 
op het 1e honk en Daphne en Iris 
kregen 3-slag. THB deed het in de-
ze inning beter en haalde meteen 
2 punten. Daarna gooide Iris goed 
naar Kelly en zorgde Madelon nog 
voor 2 keer 3-slag. Tussenstand 5-
3. Lisa was goed op dreef en kwam 
weer op het 1e honk terecht. Ook 
Madelon sloeg een mooie honkslag. 
Nicky gaf de bal een goede klap 
en kwam door een fout van de 1e 
honkvrouw zelfs helemaal op het 3e 
honk terecht. Lisa en Madelon wa-
ren inmiddels over de thuisplaat ge-
komen en zo waren er weer 2 pun-
ten verdiend. Romy was net te laat 
bij het 1e honk en Kelly kreeg 3-
slag. Lisan zorgde ervoor dat Nic-
ky nog een punt haalde. Toen moest 
er weer gewisseld worden omdat 
Melany de bal richting de 1e honk-
vrouw sloeg en zo de 3e nul op het 
scoreblok stond. 

Slagbeurt
De stand was nu 5 voor THB tegen 6 
voor Thamen en daar bleef het even 
bij want in de slagbeurt van THB 
werden er geen punten gehaald 
door een 3-slag, een goede bal van 
Nicky naar 1e honkvrouw Mela-
ny en een goede gooi van Madelon 
naar Melany. Tijd voor de 4e inning. 
Die begon met een fout van de kor-
te stop van THB waardoor Daphne 
meteen op het 2e honk kwam. Het 
zat Iris deze wedstrijd niet mee, want 
weer kreeg zij 3-slag. Lisa kwam op 
het 1e honk terecht en Daphne was 
inmiddels over de thuisplaat heen 
gekomen. Madelon sloeg weer ver 
in het midveld, eindigde op het 2e 
honk en sloeg Lisa binnen. Daar-
na werden de 2e en 3e nul gemaakt 
door 2 keer 3-slag voor Nicky en 
Romy. THB wist in de 4e inning nog 
1 punt te scoren, den kreeg daar-
na door zeer goed gooien van Ma-
delon 3 keer 3-slag. Thamen wilde 
er nog wel wat puntjes bij en begon 
enthousiast aan de 5e inning. Kel-

ly kwam door een foutje van de 1e 
honkvrouw op het 2e honk terecht. 
Lisan raakte de bal goed en had een 
honkslag. Ook Melany sloeg een 
mooie honkslag en inmiddels had 
Kelly een punt gescoord. Tijdens de 
2honkslag in het linksveld van Li-
sa, kwamen Lisan en Melany over 
de thuisplaat. Helaas kon Lisa zelf 
geen punt meer binnenhalen, want 
er moest weer gewisseld worden. 
THB had zijn kruit verschoten, want 
met een vangbal door Madelon, 3-
slag en een uit op het 1e honk, werd 
er door hun geen punt meer ge-
scoord. Eindstand 6-11. De meiden 
en de coaches van Thamen gingen 
tevreden terug naar Uithoorn.

Zondag 14 juni stond er ook een 
wedstrijd voor de aspiranten op het 
programma. Er werd uitgespeeld te-
gen de Vennep Flyers. Dit keer geen 
zon, maar regen. Toch leek dit het 
spel van Thamen niet te beinvloe-
den want er werden met goede 
honkslagen meteen 3 punten ge-
scoord door Daphne, Iris en Evelien. 
Madelon kwam helemaal op het 3e 
honk terecht, mede door een fou-
te aangooi van de korte stop naar 
het 1e honk. Daarna stokte het even 
door 2 keer 3-slag voor Melany en 
Romy, maar Nicky wist daarna Ma-
delon nog binnen te slaan. Zo wer-
den er in de 1e inning 4 punten ge-
haald. Ook Vennep Flyers had geen 
last van de regen en scoorde 5 pun-
ten. De 2e inning verliep voor Tha-
men niet goed. Er werden geen pun-
ten binnengehaald. Dat gold echter 
ook voor de Vennep Flyers. Pitcher 
Madelon was weer goed op dreef 
en gooide 2 keer 3-slag en maakte 
de 3e nul door een vangbal. Melany 
begon de 3e inning goed en kwam 
op het 2e honk terecht. Romy kreeg 
een vrije loop naar het 1e honk want 
zij werd geraakt door een bal van de 
pitcher. Nicky sloeg met een honk-
slag Melany binnen. Daarna kreeg 
de regen en de kou de overhand 
en werd er niet meer gescoord. De 
Vennep Flyers hadden daar ech-
ter geen last van en scoorden in de 
laatste inning nog 6 punten. En al-
hoewel deze wedstrijd werd verlo-
ren met 11-5, hadden de aspiranten 
ondanks de regen wel een leuke en 
sportieve wedstrijd gespeeld.
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Bridgevereniging 
De Legmeer sluit seizoen af
Uithoorn - Woensdagavond 27 
mei jl. werd de slotdrive gespeeld. 
Het was de laatste avond van dit 
bridgeseizoen. Het resultaat van 
deze avond was niet meer van be-
lang. Het werd een gezellige en ont-
spannen avond. De leden werden 
getrakteerd op een hapje en een 
drankje en voor elke lijn waren er 
drie prijsjes. Voor de nrs 1 en 2 en 
een prikpijs voor nr. 11.
In de A lijn speelden 12 paren. Als 
eersten eindigden Frans Kaandorp 
en Gerda Schavemaker met 63,75%, 
als tweede Wim Slijkoord en Fran-
cis Terra met 61,25% en de prikprijs 
was voor het echtpaar Van Schaick 
met 42,92%.
In de B lijn waren 14 paren. als eer-
sten eindigden Tom de Jonge en 
Herman Vermunicht met 61,11%, als 
tweede Tini van Drunen en Wouda 
Roos met 56,60%, Froukje Kraaij en 
Rini Tromp en Cobie Bruine de Bruin 
met Cora de Vroom hadden de ge-

deelde 11e plaats met 47,57%.
In de C lijn waren 12 paren. Als 
eersten eindigden Mieke Peeters 
en Fred Corporaal met 60,42%, als 
tweede Maria Baas en Klaas Verrips 
(die het volgend seizoen niet meer 
met elkaar doorgaan en misschien 
spijt krijgen?) met 58,75% en de 11e 
plaats was voor Rie Sudmeijer en 
Evert Wevers met 41,67%.
Tot en met 26 augustus gaan zij door 
met bridgen en wel met de traditio-
nele zomerdrive. Eenieder kan hier 
aan deelnemen, u bent van harte 
welkom. Het bridgen vangt aan om 
19.45 uur, maar om alle speellijnen 
tijdig te kunnen indelen wordt u ver-
zocht om op 19.30 uur aanwezig te 
zijn. Vooraanmelding kan geschie-
den bij Gerda Schavemaker, tel. 
0297-567458 of bij Luuk Smit maar 
dan na 17.00 uur, tel. 0172-575523. 
U kunt zich ook inschrijven aan de 
zaal vanaf 19.15 uur. De kosten be-
dragen vijf euro per paar.

Zin om in één dag rond 
het IJsselmeer te fietsen?
De Ronde Venen - Altijd al eens 
een Rondje IJsselmeer willen doen? 
Maar niet in je eentje? Fiets dan ko-
mende zaterdag 20 juni, de langste 
dag van het jaar, mee met TTC De 
Merel.
De start is bij Café-Bar De Padde-
stoel aan Hofland 33A in Mijdrecht.
Er zal om halfzes bij het krieken van 
de dag gestart worden. Bij Amster-
dam gaan de deelnemers de Schel-
lingwouderbrug over en langs knus-
se IJsselmeerdorpjes zoals Volen-
dam, Monnickendam en Schardam 
naar Hoorn. Via rechte Noord-Hol-
landse wegen komen ze bij Den Oe-
ver, bij de Afsluitdijk. Hopelijk komt 
de wind uit het westen en heeft het 
gezelschap die op de Afsluitdijk lek-
ker in de rug. In Friesland volgt een 
mooie route naar Lemmer, waarna 
ze de Noordoostpolder induiken. Via 
de Ketelbrug komen ze in Flevoland. 
Langs Lelystad en Almere komen 
de fietsers via de Hollandse Brug 
bij Muiderberg en rijden het laatste 
stukje terug naar Mijdrecht. De af-
stand van dit Rondje IJsselmeer be-
draagt 320 kilometer. De rit wordt 
begeleid door ervaren IJsselmeerrij-

ders. Achter hun sterke ruggen kun 
je lekker uit de wind zitten. Maar het 
is uiteraard niet erg om af en toe ook 
even de kop over te nemen. Onder-
weg zijn er enkele stopplaatsen. Op 
de route is ook een volgwagen aan-
wezig. Mocht je onverhoopt niet ver-
der kunnen rijden, dan stap je ge-
woon in de volgwagen. In de volg-
wagen is ook reservemateriaal en 
reparatiemateriaal aanwezig. Je kunt 
natuurlijk ook wat spullen voor on-
derweg (reservekleding, eten, drin-
ken) met de volgwagen meegeven. 
De organisatie verwacht dat men ’s 
avonds tussen 19.00 en 20.00 uur 
weer in Mijdrecht is. Ook niet-le-
den van TTC De Merel zijn welkom 
om mee te fietsen. Het is wel prettig 
als je dat vooraf even meldt. Dat kan 
via info@ttcdemerel.nl. Of via 06-
21831714. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. Graag wat eerder 
komen omdat wel je gegevens ge-
noteerd dienen te worden (voor het 
geval dat). Maar als je je niet voor-
af hebt ingeschreven, mag je ook ‘s 
ochtends gewoon naar de start ko-
men. Wel op tijd komen, want de 
fietstocht start om halfzes scherp!

CSW heel blij met de 
terugkeer van Stefan Baars
Wilnis - CSW kan met trots melden 
dat Stefan Baars heeft bevestigd dat 
hij komend seizoen terugkeert op de 
Wilnisse velden. De 26-jarige mid-
denvelder verruilt de Amsterdamse 
2e klasser DVVA voor CSW. 

“De groei in ambitie is voor mij de 
reden om terug te keren. Na 3 jaar 
met veel plezier bij DVVA te hebben 
gespeeld kies ik voor de sportieve 
ambities van CSW. De professionali-

teit en de nieuwe trainer Dennis van 
den IJssel hebben voor mij de door-
slag gegeven”, aldus Stefan Baars.

CSW meldt dat met deze laatste 
aanwinst de selectie voor het sei-
zoen 2009-2010 compleet is. CSW 
streeft ernaar om komend seizoen 
in het “linkerrijtje” van de tweede 
klasse te spelen. Doelstelling is om 
op termijn een stabiele eerste klas-
ser te zijn.

Rolstoelvierdaagse 2009
Uithoorn - Voor het tweede achter-
eenvolgende jaar organiseren het 
Nederlandse Rode Kruis afd. Uit-
hoorn en woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem van dinsdag 14 t/m vrij-
dag 17 juli een rolstoelvierdaagse. 
Ook dit jaar zijn er weer routes uit-
gezet langs de mooiste plekken door 
en rond Uithoorn. Vanwege het gro-
te succes verleden jaar zijn er voor 
dit jaar al zoveel inschrijvingen, dat 
de organisatie helaas geen nieuwe 
aanmeldingen meer kan accepteren. 
Wel is de organisatie nog op zoek 
naar enkele vrijwilligers die de rol-
stoelen willen duwen. Het program-
ma ziet er als volgt uit: start en fi-
nish: Het Hoge Heem aan de Wie-
gerbruinlaan in Uithoorn. De dag 
begint om 10.00 uur met koffie/

thee in het restaurant van Het Ho-
ge Heem en de deelnemers zijn daar 
om ongeveer 15.00 uur terug (don-
derdag). Alleen op vrijdag begint de 
dag om 11.00 uur met koffie/thee en 
de deelnemers zullen dan om 16.30 
uur terug zijn, waarna er een fees-
telijke afsluiting plaatsvindt. Deel-
name is gratis. Voor de dagelijk-
se lunch en verfrissingen onderweg 
wordt gezorgd. Regencapes zijn ook 
aanwezig maar hopelijk zullen zij die 
niet nodig hebben.
Wanneer u zich voor één of meer-
dere dagen beschikbaar wilt stel-
len om een rolstoel te duwen, neem 
dan zo snel mogelijk contact op met: 
Jur Westera tel: 0297-565493/06 
24180055 of via e-mail: 
jpjwestera@caiway.nl

Biljarter Michel Bak 
speler van het jaar 2009
De Ronde Venen - Tijdens de le-
denvergadering afgelopen dins-
dag in Hotel ’t Meertje in Vinke-
veen is Michel Bak tot speler van 
het 2009 verkozen. Michel was af-
gelopen jaar de meest progressieve 
biljarter in De Ronde Venen en komt 
uit voor De Paddestoel. Behalve Mi-
chel waren Joel Knightly en Dave 
Meijer genomineerd. Eind augustus 
start de teamcompetitie 2009-2010 
wederom met 19 teams. Nieuw zijn 
de 2 teams van APK-Mijdrecht die 

het thuishonk hebben gevonden in 
De Lachende Ruiter te Nieuwer Ter 
Aa. Op 4 september viert de biljart-
federatie haar 25-jarig jubileum in 
De Kromme Mijdrecht. Wereldspe-
ler Dick Jaspers geeft een oogstre-
lende demonstratie. De persoonlijke 
kampioenschappen in de klassen 3-
banden A en B beginnen in oktober. 
In december volgen de libre-klas-
sen 1-2 sterklasse met voorronden.  
De 3 en 4-5 sterklasse gaan uit voor 
een directe finale.

Kees van den Brand zesde 
op NK turnen
Regio -Kees van den Brand uit 
Mijdrecht turnde afgelopen week-
end een heel mooi Nederlands 
Kampioenschap. Een medaille zat er 
helaas net niet in. Hij eindigde in de 
meerkamp als zesde, en in de toe-
stelfinales als vierde (ringen) en vijf-
de (brug). Zijn trainingsmaatje Luc 
Verwijs uit Wilnis mag trots zijn op 
zijn twaalfde plek in de eindrang-
schikking.
Kees en Luc sloten dit seizoen -
waarin ze overstapten naar turn-
vereniging TOOS in Waddinxveen- 
af met het bondskampioenschap in 
Zwijndrecht. De Ronde Venen was 
daar goed vertegenwoordigd: naast 
Kees en Luc deden ook Thomas 
Zonneveld en Dylan Brugman mee. 
Laatstgenoemde turnde fantastisch 
en mag zich kampioen van Neder-
land noemen bij de junioren.  
De jongens turnen alle vier op hoog 
niveau, Kees en Luc in de catego-
rie instap eerste divisie. Dat dit een 
sterk veld is, met talentvolle tur-
ners uit heel Nederland, bleek al 
tijdens de plaatsingswedstrijden 
in het voorseizoen. Van de 29 jon-
gens mochten er uiteindelijk veer-
tien meedoen aan de finale. Het was 
al een prestatie op zich dat Kees en 
Luc daarbij zaten.
De jongens hadden zich dit week-
end voorgenomen om nog één keer 
te vlammen. Kees mocht licht hopen 
op een medaille in de meerkamp en 
had zich ook geplaatst voor de toe-
stelfinales brug en ringen. Voor Luc 
leek een plek op het podium nog 
iets te hoog gegrepen. Als eerste-
jaars instapper moest hij het opne-
men tegen jongens met meer jaren 
turnervaring.

Fraaie zwaaien
Beide turners startten op het on-
derdeel voltige, oftewel de ‘padden-
stoel’ - niet echt een lekker toestel 
als je nog niet helemaal warm bent 
gedraaid. Kees leverde met zijn sco-
re (16,90) iets in op de concurren-
ten. Luc liet door een aantal slordige 
flanken nog meer kostbare punten 
liggen en kwam uit op 15,60. Daar-
na, aan ringen, lieten ze met fraaie 
zwaaien en sterke spreid-hoeksteu-

nen zien dat ze wel degelijk meetel-
den. Kees noteerde de vijfde score 
(16,70) en Luc de zesde (16,60). 
Op sprong presteerden ze vervol-
gens goed, alhoewel Luc een paar 
tienden lager uitkwam dan de 
meeste anderen. Dat maakte hij 
daarna goed met een mooie oefe-
ning op brug (17,10), voor velen het 
spannendste toestel. Kees kwam 
uit op een iets tegenvallende 16,95, 
maar hij stelde weer orde op zaken 
aan het hoge rek. Een vloeiende oe-
fening leverde hem de vierde score 
(17,70) op. Ook Luc ‘slingerde’ goed, 
maar omdat hij aan rek nog niet de 
hoogste moeilijkheidsgraad turnt, 
moest hij genoegen nemen met 
16,10. De jury, behoorlijk streng bij 
alle onderdelen, gaf niets cadeau.
Met nog één toestel te gaan, was 
het podium voor zowel Kees als Luc 
onbereikbaar. Dat weerhield ze niet 
om fantastische oefeningen op het 
laatste onderdeel - vloer - te turnen, 
met mooie overslagen, handstan-
den heffen en flikflakken. Luc kreeg 
als beloning een 18,05, een score 
die hij het hele seizoen nog niet had 
gehaald. Kees deed daar nog een 
schepje bovenop.
Zijn 18,90 was de hoogste score van 
het hele veld en bracht hem naar 
een mooie zesde plek in het eind-
klassement (eindscore 105,45 pun-
ten). Luc eindigde met 101,30 pun-
ten als twaalfde.

Trots
Kees reisde daarna op zondagoch-
tend opnieuw naar Zwijndrecht om 
twee toestelfinales te turnen. Op 
ringen was hij dicht bij een medail-
le (17,15) maar hij kwam een halve 
punt te kort voor brons. Op de brug 
eindigde hij als vijfde met een score 
van 17,10, wederom een halve punt 
lager dan nummer drie. Even slikken 
dus, maar achteraf een prestatie om 
trots op te zijn.
De jonge turners gaan zich de ko-
mende maanden op nieuwe tur-
nelementen storten en laten vol-
gend seizoen ongetwijfeld weer van 
zich horen. Kees stroomt dan door 
naar de leeftijdscategorie pupil. Luc 
turnt nog een jaar instap.

Hoefse Sport Vereniging 
op zoek naar teamleden
De Hoef - De Hoef heeft ± 960 in-
woners en is gelegen aan het rivier-
tje De Kromme Mijdrecht. HSV’ 69 
is dé sportclub van dit kleine dorp-
je en heeft voor de voetbal 6 jeugd-
teams. De leden van HSV’69 hebben 
een groot saamhorigheidsgevoel. 
De kinderen die in de prille jeugd 
speelden in de jeugdteams hebben 
een fijne band opgebouwd en spe-
len nog steeds samen in de senio-
renteams. Het begrip “teamsport” 
en plezier in het spel is belangrijk 
voor HSV’69 en ze zullen zelfs een 
wedstrijd staken als ze merken dat 
de tegenstander zich niet aan fair-
play houdt. Verwacht daarom niet 
dat bij HSV’69 de basis ligt voor een 

professionele baan bij de topclubs, 
hoewel natuurlijk niets onmoge-
lijk is. Als je echter je bekwaamheid 
als teamspeler wilt opbouwen dan 
ben je bij HSV’69 zeker aan het juis-
te adres. Voel je er voor om bij zo’n 
voetbalclub als HSV’69 te starten, 
wil je switchen van je huidige club 
of misschien vinden je ouders het 
zelfs belangrijk om deze ervaring 
op te doen, dan nodigt deze voet-
balclub je van harte uit om je op te 
geven voor het komende seizoen en 
zij zullen je opnemen in een van hun 
teams. Opgeven kan bij coördinator 
jeugdvoetbal van HSV’69: Dries van 
Bemmelen, tel. 0297-593469,
zie ook: www.hsv69.nl .

Bondsteam van Café 
De Schans is kampioen
Regio - Wat heel veel mensen niet 
weten is dat buiten de teamcompe-
titie van Biljartfederatie De Ronde 
Venen Jarin en Ingrid Beets van Ca-
fé De Schans een bondsteam heb-
ben.
Het team bestaande uit Willem Bes-
selse, Rob ten Brink, Dirk Klink-
hamer en Ton Bocxe wist de eer-
ste helft van de competitie als eer-
ste te eindigen, daardoor was een 
finaleplaats voor het kampioen-
schap van het district Veen-Rijn van 
de Koninklijke Nederlandse Biljart-
bond gegarandeerd. In het weekend 
van 17 april hebben de kruisfinales 
plaatsgevonden en bleek het team 

van De Schans, tevens gesponsord 
door Bocxe Biljarts, de nieuwe kam-
pioen, klasse C-1 van district.
Het daaropvolgende weekend moest 
het team aantreden in Den Haag 
voor het kampioenschap van Neder-
land. Een van de teamleden kampte 
met rugproblemen en moest enkele 
weken plat zodat een droom uiteen-
spatte. De reservespeler was 2000 
kilometer van huis en kon geen ijzer 
met de handen breken. 
Na veel telefonisch overleg moest 
het bondsteam deze kans jammer 
genoeg afblazen en gaat er volgend 
seizoen in ieder geval weer volop te-
genaan.

Pr8Runners reikt cheque uit aan Doe een Wens:

Rondje NL loopt 
het wereldrecord 
non-stop-estafetteloop
Regio - Vrijdag 29 mei werd het 
startschot gegeven voor het Rond-
jeNL en op zondag 31 mei jl. be-
reikten RondjeNL-renners, die voor-
al uit Utrecht en omgeving komen, 
de finish op het Domplein. Met deze 
non-stop estafetteloop van 604 km 
in 48,5 uur, hebben acht lopers van 
Pr8runners, onderdeel van de Stich-
ting Aequitas Librorum, een we-
reldrecord verbroken. Het ingeza-
melde geld voor deze ronde is ge-
doneerd aan Doe Een Wens Stich-
ting Nederland. Zondag 31 mei jl., 
direct na de wereldrecordoverwin-
ning van het loopteam, werd de 
cheque van 20.000 euro overhan-
digd aan Harmienke Kloeze, direc-
teur van de stichting uit Woerden. 
Doe Een Wens kan met deze bijdra-
ge nog meer liefste wensen vervul-
len van kinderen en jongeren met 
een levensbedreigende ziekte.
 
Aequitas Librorum 
Familieleden, vrienden en kennis-
sen wachtten met veel enthousias-
me de runners op en de meefietsen-
de begeleiding. Het rondje Neder-
land dat onder meer over de Afsluit-
dijk ging, was een zware beproe-
ving. Niettemin zat de teamspirit er 
tot op het laatste moment goed in. 
De laatste kilometers van hun tocht, 

Vlnr: Harmienke Kloeze, directeur Doe Een Wens, met de symbolische cheque in haar handen, Frank Bonenkamp, op-
richter en voorzitter Stichting Aequitas, en Nino Ribbink, vice-voorzitter/penningmeester Stichting Aequitas

met de eindstreep in zicht, liepen 
de renners op wolken. Na binnen-
komst op het Domplein en vele om-
helzingen verder, pakte oprichter 
Frank Bonenkamp van de Utrecht-
se Stichting Aequitas de microfoon 
en meldde: “RondjeNL zal een jaar-
lijks sportieve happening gaan wor-
den.” Alle lopers en dierbaren rea-
geerden hierop met veel applaus 
en luidkeels werd hun teamlied in-
gezet. De runners en hun begelei-
ding zijn0 o.a. afkomstig uit: Zeist, 
Utrecht, Houten, De Meern, Vleuten, 
Nieuwegein, Loenen aan de Vecht, 
Wilnis en IJsselstein.

HSV’69 zaterdag 2 wint 
Rabobanktoernooi
De Hoef - Zondag vond bij HSV een 
toernooi plaats voor seniorenteams 
van de club. Voorheen had dit toer-
nooi een andere naam en won de 
Zaterdag 1 hem 1x en de Zondag 1 
2x de Glazen Bokaal. Het werd een 
spannend toernooi dat alle kanten 
op kon gaan. Alle teams waren aan 
elkaar gewaagd. Wat opviel was dat 
HSV4 ook goed meedeed voor de 

prijzen. De laatste wedstrijd moest 
de beslissing vallen: Zaterdag 2 te-
gen Zondag 2. Het werd 1-1 wat be-
tekende dat de beker naar HSV Za-
terdag 2 ging. Het eerste Rabobank 
Toernooi was zeer geslaagd en zal 
zeker een vervolg krijgen. De Ra-
bobank sponsort al jaren de HSV-
jeugd en de vereniging is een gezel-
lige club die al 40 jaar bestaat.
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De Kwikstaart deed hoorbaar 
mee aan avondvierdaagse
Uithoorn - Op maandag 8 juni jl. 
begonnen de kinderen van De Kwik-
staart met hun eerste wandelavond 
van de avondvierdaagse. De groe-
pen 1 t/m 4 liepen de 5 km, terwijl 
groep 5 t/m groep 8 de 10 km liep.
De eerste avond kregen alle kin-
deren van de Kwikstaart een leuk 
tasje met inhoud (een flesje water, 
etc.). Onderweg kregen zij ook nog 
een pakje drinken en een appeltje 
voor de dorst aangeboden door res-
pectievelijk C1000 en de ABN/Am-
ro. Het weer zat hun ook mee…al-

leen op woensdagavond regende 
het, al vonden de kinderen dat niet 
eens heel erg. Donderdag kregen 
de Kwikstaartschoolkinderen nog 
een Oranje fluitje plus een Marsje 
en zo kon heel Uithoorn horen dat 
De Kwikstaart weer aanwezig was.
Bij het evenemententerrein verza-
melden alle scholen zich om ver-
volgens achter de muziek aan weer 
bij de Kwikstaart aan te komen. Een 
prachtig einde van de avondvier-
daagse die voor de laatste keer bij 
het oude gebouw van De Kwikstaart 

eindigde, aangezien zij volgend jaar 
in de Brede School zijn gevestigd. 
Na de feestelijke afsluiting van o.a. 
KNA konden alle kinderen weer te-
vreden naar huis om de volgen-
de dag op school hun welverdien-
de medaille op te halen. Er liep zelfs 
een moeder, Sylvia van Meel, voor 
de 12de keer mee met de avond-
vierdaagse van De Kwikstaart... echt 
top!
Enfin, De Kwikstaart kan al met al 
met een gerust hart spreken van 
een geslaagde avondvierdaagse!

Meisjes Qui Vive D1 winnen 
na goed seizoen de eerste prijs
De Kwakel - De meiden van Qui Vi-
ve D1 hebben na een goed seizoen 
in de 1e klasse A afgelopen zater-
dag tijdens het door MHC Amstel-
veen georganiseerde toernooi ook 
nog een terechte eerste prijs be-
haald.

Het afgelopen seizoen was zeker 
niet onverdienstelijk. Door een sa-
menstelling van talentvolle eerste 
en tweede jaars D werd een groten-
deels nieuwe D1 geformeerd dat on-
der de begeleiding van Joan Szejno-
ga en Desiree van der Bijl van start 
ging. Het uitgangspunt was duide-
lijk: de D1 moest in de 1e klasse A 
kunnen schitteren en zeker tot de 
eerste drie in deze reguliere compe-
titie gaan behoren. De meiden van 
D1 konden al voldoende hockeyen 
om tot goede prestaties te kunnen 
komen. Maar hun individuele kwali-
teiten zijn door Joan en Desiree bin-
nen de door hen gewenste speelwij-
ze van de totale groep erg goed be-
nut. Mede door de spelgerichte trai-
ningen en het veelvuldig spelen van 

wedstrijden leerden zij nog beter 
hockeyen. De meiden van D1 heb-
ben Joan en Desiree dan ook niet 
teleurgesteld. Tijdens het seizoen 
werd het team steeds sterker en 
konden zij zich meten met de sterk-
sten uit de competitie. Het samen-
spel, de techniek en de wilskracht 
om te winnen kregen de overhand 
en leidden tot het resultaat dat er 
een gedeelde eerste plaats in de 
competitie werd bereikt maar door 
een lager doelsaldo dan Haarlem 
moesten zij genoegen nemen met 
de tweede plaats.

Ambitie
Tijdens het goed georganiseer-
de toernooi bij Hockeyclub Amstel-
veen hadden de meiden toch wel 
de ambitie om met een prijs naar 
huis te gaan en aan motivatie ont-
brak het dan ook niet. Bij de eer-
ste partij tegen Pinoké werd al met-
een de toon gezet: binnen 10 minu-
ten stond het al 4-0 met zeer spran-
kelend hockey. Uiteindelijk werd het 
6-0. Ook Roomburg, Reigers en een 

ander team van Pinoké bleven zij de 
baas. Alleen tegen Amstelveen werd 
er gelijkgespeeld. De laatste wed-
strijd tegen een van de twee teams 
van Pinoké was een uitslag van 2-0 
al genoeg om de eerste prijs in de 
wacht te slepen. De meiden namen 
geen enkel risico en zorgden voor 
een einduitslag van 3-0. Juist bij de-
ze wedstrijd lieten zij zien over talent 
te beschikken. 

Zowel individueel als in het collec-
tief werd er erg goed gespeeld en 
lieten de meiden aan Joan en De-
siree maar ook aan de trouwe aan-
hangers nog eens zien welke ont-
wikkeling zij het afgelopen jaar heb-
ben doorgemaakt. Desiree: “Zeer 
goed hockey, dat ook voor het pu-
bliek erg leuk was om te zien. Ik ben 
erg trots op ze. Prima spel.” Terecht 
dat de meiden van D1 na dit fantas-
tische resultaat en een goed en ge-
zellige seizoen met de 1e prijs van 
de trap af kwamen onder luid ap-
plaus van de grote groep trouwe 
supporters.

Qui Vive Jongens 6E3 wint 
toernooi Myra
De Kwakel – De jongens van Qui 
Vive 6E3 deden afgelopen zater-
dag mee aan het jaarlijkse Myra E 
6tallentoernooi. Met geweldig weer, 
prachtige hockeyvelden en heel veel 
zin begonnen de jongens het toer-
nooi tegen het altijd lastige Alecto 
uit Leiderdorp met Yorrit op goal en 
Maxim als invaller voor Bram die er 
helaas niet bij was. De jongens lie-
ten al snel zien dat ze met maar één 
bedoeling naar Amstelveen waren 
afgereisd: winnen! Al snel kwamen 
ze voor en het werd uiteindelijk 4-1 
voor Qui Vive.
Volgende in de rij waren de jongens 
Myra E2. Dit keer Fabrice op goal. 
En alhoewel de jongens van Myra 
erg hun best deden won Qui Vive 
met 4-0. Op naar de volgende te-
genstander, Houten. Houten had de 
vorige 2 partijen met 6-0 en 7-1 ge-

wonnen, dus de jongens waren ge-
waarschuwd. Dit keer met Maik op 
goal werd er scherp begonnen en 
geëindigd. Wederom winst, 3-1. Nog 
2 partijen tot de finale. Pinoké met 
Luke op goal werd 3-0 en de laat-
ste poulewedstrijd tegen Myra met 
Maxim op goal werd 7-0. Die partij 
lieten de jongens zien echt te kun-
nen hockeyen. Goed overspel en 
zelfs nog een tikkie breed voor de 
keeper. Prachtig om te zien. 

Qui Vive zat in de finale en wel te-
gen Spitsbergen uit Veenendaal. De 
jongens van Spitsbergen die de an-
dere poule ook ongeslagen hadden 
gewonnen werden alvast gewaar-
schuwd door de jongens van Hou-
ten: “Die gasten van Qui Vive zijn vet 
goed”. Hun antwoord was terecht 
“wij ook”. Maar de mannen van Qui 

Vive waren losgebroken en wilden 
winnen. Martijn op goal deze keer 
en dat was maar goed ook want het 
was de finale. Joep als midden mid-
den en Tim op zijn vaste plek in de 
spits. Wat werkte iedereen hard voor 
elkaar. Niemand stond stil en on-
danks de warmte bleven ze rennen. 
Spitsbergen deed erg z’n best maar 
ook deze wedstrijd won Qui Vive: 4-
1. De beker was binnen en Qui Vive 
was de nummer 1 van de 12 teams 
uit heel Nederland. En niet alleen 
een beker, ook een heerlijke taart. 
Tenminste... daar gingen ze van uit. 
Want de taart kwam in het gezicht 
van coach Eric Verkerk, dus echt ge-
proefd hebben ze het niet.
Fabrice, Joep, Luke, Maik, Martijn, 
Maxim, Tim, Yorrit en dan is Bram 
er ook weer bij; veel succes volgend 
jaar in de jongens 8E1

Auto Service Center van den 
Berg en ABG Automaterialen
kleedkamersponsoren van KDO
De Kwakel - Auto Service Cen-
ter van den Berg en ABG Automa-
terialen uit De Kwakel zijn samen 
sponsor geworden van één van de 
kleedkamers op het nieuw te bou-
wen KDO Sportcomplex. 
Doordat de twee (klein-)dochters 
van Peter, Ans en Patrick van den 
Berg bij KDO in het meidenteam 
spelen zijn beide bedrijven sinds af-
gelopen seizoen ook de kledings-

ponsors van dit team. Auto Service 
Center van den Berg, gehuisvest 
aan de Noordzuidroute 2 in De Kwa-
kel is een AD Autobedrijf, dat APK, 
onderhoud en reparaties voor alle 
merken auto’s verzorgt. en tevens 
een BP benzinestation heeft. 

ABG Automaterialen, sinds 1 ju-
ni 2008 gevestigd aan Voorling 50 
in De Kwakel (bedrijventerrein Lin-

depark) is een AD Automaterialen 
grossier. 
Naast Auto Service Center van den 
Berg en ABG Automaterialen zijn er 
al verschillende bedrijven die ook 
hun naam aan een kleedkamer heb-
ben gegeven of die KDO

Wilt u meer informatie over de spon-
sormogelijkheden bij KDO, stuur 
dan een mail naar bestuur@kdo.nl

Examens en toradoshi 
toernooi judoschool Blaauw
Uithoorn –  Het was zaterdag jl. 
weer een drukte van belang in de 
dojo van Judoschool Blaauw waar 
de zevende uit een reeks van acht 
examens werd gehouden.
Voor dit examen hadden zich vijf-
entwintig kandidaten aangemeld 

die hun kunnen mochten tonen aan 
de examencommissie onder toe-
ziend oog van de aanwezige ou-
ders, grootouders, andere vrienden 
en belangstellenden.
Na iets meer dan twee uur kon de 
voorzitter van de examencommis-

sie, bestaande uit David Siebeler, 
Nol van Rijnsoever, Ruud Koolmoes, 
Sander Verlaan, Thomas van Emden 
en Edwin Blaauw, de uitslagen be-
kend maken en sprak hij eenieder 
persoonlijk toe.
De volgende leden van Judoschool 

Blaauw konden tevreden huis-
waarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Bjorn Losekoot, Dylan Comman-
deur, Jorn Weber, Kasper Bleijswijk, 
Simon Klappe, Thomas de Jong
Gele band, 5e Kyu
Joost van Eijk, Ruben Schroder, 
Thorsten Lohuis, Wilco Veerhuis
Oranje slip, 5e Kyu
Luke Kuijlenburg, Mike Theijssen, 
Skip Weisscher, Thomas Bleijswijk, 
Veere Vroon, Wessel Vroon
Oranje band, 4e Kyu
Bart Vermeij, Chris Lohuis, Floris 
Kok, Ruben de Jong, Stan van de 
Woestijne
Groene slip, 4e Kyu

Colin Coert, Nico Broersen
Blauwe slip, 3e Kyu
Lars Bekkers, Neftali Cohen
De volgende examens zullen wor-
den gehouden op zaterdag 20 juni 
in de dojo van Judoschool Blaauw.

Toradoshi toernooi
Op zondag 14 juni jl. hebben Mats 
Koolmoes en David Siebeler mee-
gedaan aan het 5e Toradoshi toer-
nooi in Beverwijk. 
Mats Koolmoes deed mee bij de mi-
ni’s. Met een linkerheupworp wist 
Mats zijn drie wedstrijden op een ip-
pon te winnen. Hierdoor werd Mats 
ongeslagen kampioen in zijn poule.
David Sieber deed mee in de cate-

gorie to 20 jaar. In zijn eerste wed-
strijd ging de strijd gelijk op maar 
vlak voor tijd liet David zich verras-
sen en kreeg hij een ippon tegen. 
Ook in zijn tweede wedstrijd tegen 
de latere kampioen ging de strijd 
gelijk op en was er na de reguliere 
wedstrijdtijd nog geen winnaar be-
kend. Helaas voor David wist zijn te-
genstander tijdens de golden sco-
re te scoren waardoor David deze 
partij verloor. Tijdens de derde par-
tij wist David van zijn tegenstander 
te winnen met een verwurging. Ook 
zijn laatste partij wist David voortij-
dig te beslissen met een mooie lin-
ker seo-nage. Hierdoor werd David 
3e in zijn gewichtsklasse.


