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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Uitnodiging van het CDA:

‘Kom praten over CDA-idee
aangaande inrichting van
Uithoorn na omlegging N201’
Uithoorn - Het CDA Uithoorn/De
Kwakel wil graag met u discussiëren over de toekomstige entree van
Uithoorn. Daarom nodigen zij u, uw
overburen en uw achterburen van
harte uit voor een discussieavond
met onze fractie op maandagavond,
15 september om 20.00 uur in het
gebouw Ponderosa aan de Margrietlaan in Uithoorn. Waarom ?
De contouren van de nieuwe N201
worden op dit moment zichtbaar en
over een paar jaar wordt de nieuwe
weg in gebruik genomen.
Het bovengronds doorgaand verkeer op de oude N201 zal dan geweerd worden door een ‘knip’ in de
weg.
De verkeersafwikkeling om Uithoorn
ín te komen, dan wel uit te gaan zal
een kwartslag draaien, namelijk in
de noord/zuid richting, in plaats van
de huidige oost/west richting. De

centrale vraag is nu:
Hoe houden we het centrumgebied
van Uithoorn prettig leefbaar voor u
en uw buren, maar ook prettig doorrijdbaar voor alle andere Uithoornaars die langs uw voordeur Uithoorn in of uit moeten.
Met deze vraag houdt het CDA zich
al langere tijd bezig. Ongeveer een
jaar geleden hebben zij reeds een
discussieavond georganiseerd met
het thema verkeer. De uitkomsten
van die discussie, het besluit om de
oude N201 te knippen en onze wensen voor een goed functionerend
dorpshart hebben geleid tot een visie, een mogelijke oplossingsrichting voor het toekomstig verkeer.
Een talentvolle tekenaar heeft deze visie voor ons uitgewerkt in een
sprekend beeld van een mogelijke
oplossingsrichting voor het verkeer
voor uw deur. Dit moet gezien wor-

den als een startplaatje, geen eindpunt, een visie.
Met dit beeldvoor ogen wil het CDA
een discussie op gang brengen over
reële oplossingen voor de afwikkeling van het verkeer na de omlegging van de N201. Een oplossing
waarmee alle Uithoornaars van nu
en van straks mee kunnen leven en
waar Uithoorn als prettige woongemeente ook in de toekomst bij gebaat is.
Zij hopen van harte dat u gebruik
zult maken van deze uitnodiging
en anderen met u mee zult brengen. Op de website www.cda.nl/uithoorn vindt u deze brief en de tekening ook.

‘Bisdom en gemeente gaan
plan ontwikkelen rond kerk
aan de Schans’

In de intentieovereenkomst zal zeker komen te staan dat zo mogelijk de torens van de kerk behouden
dienen te blijven en dat achter de
torens een toegankelijke devotiekapel gerealiseerd wordt. Klinkt niet
verkeerd. Om te voorkomen dat het
kerkbestuur weer zegt dat de pers
zijn woorden verkeerd uitlegt, publiceren wij hieronder het complete
persbericht:

De brief
“Medewerkers van het bisdom hebben in juli een onderhoud gehad
met de gemeente en vervolgens met
het parochiebestuur van de Emmaüsparochie.
Het bisdom is van plan de kerkelijke gebouwen aan de Schans over te

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

FRANTZEN R&O
Uitbouwen
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Inloophuis ’t Anker
18 september 2008
Thema-avond

Voeding en Kanker
Locatie: De Meijert
v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht
Toegang: gratis
Aanvang 19.30 uur
(Zaal open 19.00 uur)
Einde: ca. 21.30 uur
www.inloophuishetanker.nl

Met vriendelijke groet,
CDA Uithoorn/De Kwakel
Trudy Veninga, Tom Verlaan,
Jordy Keimes, André Smits

RK Parochie bestuur maakt plannen kerken nu bekend:

Uithoorn – Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk komt het parochiebestuur met
een officieel bericht naar de pers
over wat er nu gaat gebeuren met
de kerk aan de Schans en de kerk
aan het Potgieterplein. De mensen die bang waren dat de kerk in
zijn geheel gesloopt zou gaan worden kunnen weer even rustig slapen
want zoals het er nu naar uitziet is
dan niet de eerste opzet.
Let wel, er staat nergens dat het
nooit gebeurt, maar het is niet de
eerste prioriteit – tenminste als we
het officiële persbericht kunnen geloven. Wat ook bekend is geworden is dat de kerk aan de Schans
niet meer als kerk voor de parochie
gebruikt gaat worden. Dat wordt
de kerk aan het Potgieterplein. De
plannen om beide kerken te sluiten
en een nieuwe kerk te bouwen is
ook voorlopig van de baan. De kerk
wordt ingepakt en het bisdom gaat
samen met de gemeente een plan
ontwikkelen rondom de kerk aan de
Schans.

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

nemen, zodat de parochie zich verder kan richten op de pastoraal. Samen met de gemeente gaat het bisdom een plan ontwikkelen voor de
locatie van De Schans. De kerk van
De Burght zal voorlopig de parochiekerk van de Emmaüsparochie zijn.
Gemeente en bisdom zijn overeengekomen dat de kerk aan de Schans
moet worden ingepakt om de verdere ontwikkeling veilig te stellen.
Het bisdom wenst eerst inzicht te
hebben welke kerk(en) in de regio
voor de katholieke gemeenschap
behouden zal (zullen) blijven. In dat
verband heeft het bisdom aangegeven dat een studie naar een nieuw
kerkgebouw in Uithoorn nu niet aan
de orde is. Als gevolg daarvan is
nogmaals nadrukkelijk door het bisdom bevestigd, dat de kerk van het
H. Sacrament (De Burght) voorlopig
de parochiekerk voor de Emmaüsparochie is.
Het parochiebestuur juicht het toe,
dat het bisdom een actieve rol gaat
spelen. Het betreurt het echter ten
zeerste dat de plannen voor een
nieuw kerkgebouw voorlopig van de
baan zijn. Het zal immers nog wel
enige tijd vergen voordat duidelijkheid gaat ontstaan over de regionale ontwikkelingen. Hierbij spelen
niet alleen de financiële aspecten
een rol maar ook de bereidheid van
parochianen om zich voor hun parochies in te zetten.
Intentie
Het Bisdom van Haarlem zal zo

spoedig mogelijk een intentieovereenkomst met de Gemeente Uithoorn aangaan, waarin zij over en
weer zullen vastleggen dat zij zich
gemeenschappelijk gaan inspannen om een plan te ontwikkelen
met betrekking tot de toekomst van
de locatie aan De Schans. In deze
intentieovereenkomst zal opgenomen worden dat zo mogelijk de torens behouden kunnen worden en
dat achter de torens een toegankelijke devotiekapel gerealiseerd
wordt. Voor de herontwikkeling van
het overige deel van deze locatie zal
een gezamenlijke studie uit moeten
wijzen wat mogelijk is. Van belang
is echter ook dat er tevens een behoorlijke financiële restopbrengst
uit de locatie gegenereerd moet
worden om de toekomstige financiële continuïteit van de Emmaüsparochie te waarborgen
Deze gedachtegang wordt bij het
bisdom ingegeven door het feit dat
voor de R.K. gemeenschap van Uithoorn volstaan kan worden met een
kerkgebouw gelet op de pastorale
behoefte in Uithoorn, alsmede de
aanwezigheid van andere kerkgebouwen in de regio .
Tevens heeft het bisdom vastgesteld
dat, gelet op de bouwkundige staat
van het kerkgebouw van de St. Jan
de Doper, het uit financiële overwegingen niet de voorkeur verdient
voornoemd kerkgebouw als volwaardig kerkgebouw te behouden
en te blijven onderhouden.
Het aanstaande noodzakelijk ‘inpakken’ van het kerkgebouw aan
de Schans op last van de verzekeringsmaatschappij, vanwege onveiligheid van het gebouw, staat dus in
het perspectief van deze studie naar
de toekomst van de locatie van de
Schans, zoals hierboven aangegeven.
Deze plannen hebben de volledige
instemming van het parochiebestuur omdat deze overeenstemmen
met de eigen voorstellen”, was getekend Tom van Meijgaarden, p.r medewerker van de R.K. Parochie Emmäus

Ontwikkeling van
schoollocatie aan de
Hélène Swarthlaan
Uithoorn - Met het gereedkomen
van de bouw van De Brede School
Legmeer, medio 2009, zullen de
gebruikers van de basisschool De
Dolfijn samen met De Kwikstaart,
Toermalijn en het kinderdagverblijf
Stichting Uithoornse Kinderopvang
verhuizen. Het schoolgebouw van
de basisschool De Dolfijn aan de
Hélène Swarthlaan komt hiermee
leeg en de locatie komt vrij voor herinrichting. Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.
Een leegstaand gebouw nodigt uit
tot vandalisme en geeft een verpauperd beeld in de wijk. Daarom zal zo
spoedig mogelijk na de verhuizing
van de basisschool de Dolfijn worden gestart met de sloop van het

schoolgebouw. Omwonenden zullen nader worden bericht over de
exacte startdatum van de sloopwerkzaamheden.
In samenwerking met stedenbouwkundig bureau Royal Haskoning zal
in de komende 3 maanden worden
gewerkt aan het maken van een
herinrichtingsplan voor woningbouw op deze locatie.
De gemeente verwacht in het 1e
kwartaal van 2009 te kunnen berichten over de stedenbouwkundige mogelijk- en onmogelijkheden
van deze locatie en dan tevens het
stappenplan uiteen te kunnen zetten met de wijze waarop de omwonenden in dit proces zullen worden
betrokken.

Dood aangetroffen
Uithoorn – Vorige week woensdagmiddag is de jonge ooievaar
van het ooievaarspaar bij het Zijdelmeer dood aangetroffen op
het weiland dicht bij het ooievaarsnest.
Het dier zag er gezond uit, was
goed op gewicht en zat goed in
het verenpak. Op het eerste gezicht waren er geen verwondin-

gen of iets dergelijks te zien en
de doodsoorzaak is dan ook nog
niet duidelijk. Op 2 juli was deze
ooievaar geringd door een deskundige van Vogelbescherming
Nederland.
Een laboratoriumonderzoek in
Utrecht zal uit moeten wijzen
waardoor deze jonge vogel is omgekomen.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

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

N

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

Metingen voor de GBKN
en Basisregistraties

De gemeente Uithoorn levert al jarenlang zelf de gegevens voor
de Grootschalige Basis Kaart Nederland, kortweg GBKN. Vorig
jaar heeft het Rijk een nieuwe wet vastgesteld: de Wet Basisregistraties. Door deze wet zijn gemeenten verplicht volgens
strakke regels hun informatievoorziening op orde te krijgen
en te houden. Daardoor kunnen inwoners, bedrijven en ook
ambtenaren veel sneller betrouwbare informatie opvragen. In
de nieuwe wet staat een aantal vereisten waaraan gemeenten
moeten voldoen.
Nu er een nieuwe wet is, gelden
die oude regels niet meer en moeten veel panden alsnog opgemeten
worden.
De landmeter van de gemeente, de
heer Erik Bruggeman, zal de komende periode alle ontbrekende panden
gaan opmeten. De gemeente Uithoorn verzoekt u de heer Bruggeman toe te laten tot uw perceel, zodat hij zijn werk kan doen. Uiteraard
zal hij zich op uw verzoek legitimeren. In principe zal de heer Bruggeman alleen buiten hoeven te meten.
Via de gemeentepagina en de gemeentelijke website zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang van de meetwerkzaamheden.
De metingen beginnen in september
2008 en zullen rond eind juni 2009
worden afgerond.
Meer informatie over het Stelsel van
Basisregistraties kunt u vinden op
internet, via: bag.vrom.nl. Meer inlichtingen kunt u ook bij de gemeente opvragen, tel: 0297 - 513 111.
Vraagt u dan naar de heer Van
Beek (niet op woensdagen).
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Evenemententerrein Legmeer-West:

Klaar voor gebruik

De Gemeente Uithoorn is een nieuw evenemententerrein
rijk! Het ligt in de Legmeer-West dichtbij sportpark De
Randhoorn. Op zondagmiddag 14 september a.s. opent
wethouder Jeroen Verheijen om 14.30 uur het eerste evenement: een voorstelling van circus Bongo.

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

I

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Alle gemeenten in Nederland zijn via
het zogenaamde Stelsel van Basisregistraties (vallend onder het ministerie van VROM) wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2009 alle panden
op hun grondgebied geograﬁsch opgemeten te hebben. Panden zijn:
woonhuizen, garages, vaste schuren, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, veestallen, elektriciteitshuisjes
en kassen. Kortom alles wat duurzaam en toegankelijk is. Bouwsels
als tuinhuisjes, duivenhokken, kippenrennen en hobbykassen worden niet beschouwd als ‘panden’
en hoeven dus niet opgemeten
te worden. Veel van de op te
meten panden staan nog
niet in de huidige GBKN, omdat er voor
hun inhoud eerst
andere regels
golden.
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Veel belangstelling
bewoners voor
Structuurvisie Uithoorn

Op 2 september was in de nieuwe raadzaal de eerste bewonersavond over de Structuurvisie. Er kwamen maar liefst 120
mensen opdagen. De avond erna was het de beurt aan de Kwakelaars, die ondanks het feit dat ze net de Kwakelse kermis
achter de rug hadden, toch ook met circa 100 mannen en vrouwen naar Leenders kwamen.

De avonden begonnen met een welkomstwoord door wethouder Jeroen
Verheijen en presentaties van Daniëlle Bakker en Gerard Jan Hellinga van stedenbouwkundig bureau
HzA. Er werd door de laatste spreker ingegaan op de acht gebieden
die centraal staan. Voor deze gebieden willen college en raad een toekomstige ontwikkelingsrichting kiezen. Van te voren wil de gemeente daarover bewoners en ondernemers raadplegen.

Stickers

Na de presentaties konden de aanwezigen met rode en groene stickers aangeven waar hun voorkeur
én afkeur naar uitgaat. Er bleek in
het algemeen een opvallende eens-

gezindheid voor behoud van het
landelijke karakter van Uithoorn, behoud van en terugkrijgen van historische waarden.

Hoe nu verder

Het volledige overzicht van voorkeuren per deelgebied wordt de komende weken op papier gezet en
besproken in het college van B&W.
Het college zal de uitkomst daarna
aan de gemeenteraad voorleggen.
Als vervolg daarop wordt in het najaar begonnen met het opstellen
van het ontwerp van de structuurvisie. Daarin komen naast de acht gebieden ook vele andere onderwerpen aan bod.
In februari wordt een informatieavond georganiseerd waar wordt
verteld hoe de ontwerpvisie er uitziet en wat er met de reacties van 2
en 3 september is gebeurd. Het formele inspraaktraject (schriftelijk) begint in het voorjaar van 2009.
Zie www.uithoorn.nl/structuurvisie.

Jeugdactiviteitenpas
erg gewild

Er is veel belangstelling onder scholieren voor de activiteiten die ze kunnen ondernemen met de nieuwe
JeugdActiviteitenPas. Deze vervangt de JeugdSportPas.
Nu al hebben zich 290 kinderen ingeschreven voor activiteiten in het eerste blok van dit schooljaar. In totaal heeft
een schooljaar vier blokken. Het lijkt op een verdubbeling
van deelname ten opzichte van de afgelopen jaren.
Met de JeugdActiviteitenPas gaat het tot nu toe om de volgende activiteiten: badminton, karate, kickfun, majorette, musical/showdance, natuurclub, reddend zwemmen, street-/showdance en theater. De
deelname aan sportactiviteiten met de Jeugdsportpas zag er in de afgelopen jaren zo uit:
Schooljaren JSP
2002 – 2003 I
2003 – 2004 II
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008 III
I

II

III

Totaal aantal deelnemers per jaar
70
309
387
419
597
585

In de laatste 2 periodes van het schooljaar 2002-2003 namen 2
scholen deel aan de proef..
Vanaf dit schooljaar is er samenwerking met 7 scholen. Er wordt
in clusters gewerkt. Per cluster van scholen is het aanbod anders.
Aanmelding via de contactpersoon op school.
Totaal nieuwe manier van aanmelden: aanmelding via internet.
Informatie via contactpersonen op school en na blok 1 ook op individuele basis via de mail. Leerlingen van alle scholen kunnen zich
voor alle sporten aanmelden. Het nieuwe systeem zorgde voor
een eenmalige daling van het aantal deelnemers in blok 1 t.o.v.
het voorgaande schooljaar.

Het terrein (80 x 100 meter) is
speciaal aangelegd en geschikt
gemaakt als locatie voor diverse
activiteiten en evenementen zoals o.a. kermis, circus, pop- en
theaterfestivals. Het kan ook gebruikt worden als trapveld en in
de winter als natuurijsbaan.
Er ligt een grasmat met vezelwapening, zodat er vrachtwagens over kunnen rijden. Dankzij het afsluitbare drainagesysteem kan het terrein gemakkelijk onder water worden gezet bij
vorst. Tevens is het terrein voorzien van lichtmasten, nutsvoorzieningen (water en electriciteit)
en riolering. Kortom, het voldoet
aan alle eisen die voor het organiseren van evenementen van
belang zijn.

Kosten

Voor het organiseren van een
evenement op het terrein heft de
Gemeente Uithoorn een dagtarief van 100,- precariobelasting. Daarnaast betaalt men per
evenement een bedrag aan alge-

meen recht, zoals is geregeld in
de Algemene plaatselijke verordening 2006 Uithoorn.

Vergunningaanvraag

Wilt u een evenement organiseren, dan kunt u uw aanvraag richten aan de burgemeester van de
gemeente Uithoorn. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-513111. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via het digitaal loket op de
website van de gemeente: www.
uithoorn.nl

Komt allen

Het terrein zal voor het eerst in
gebruik genomen gaan worden
op zondag 14 september 2008.
Circus Bongo zal op 14, 16 &
17 september diverse voorstellingen geven. Alle evenementen die binnen de gemeente Uithoorn plaatsvinden kunt u ook
vinden op de activiteitenkalender
op de website van de gemeente:
www.uithoorn.nl

Renovatie gemeentehuis en gemeentewerf

Burgemeester en Wethouders van Uithoorn hebben in principe
besloten het verbeterplan voor de renovatie van het gemeentehuis en de gemeentewerf uit te voeren.
Deze gebouwen voldoen niet meer
aan de eisen die onder meer de huidige arbo-wetgeving stelt aan kantoorruimten. De medewerkers werken in een gemeentehuis dat gebouwd is in de jaren 80 van de vorige eeuw. De medewerkers van de
gemeentewerf zijn gehuisvest in een
voormalige garage uit de jaren 70
van de vorige eeuw.
De uitvoering van alle plannen loopt
gefaseerd tot en met 2010. Naar
verwachting kunnen de werkzaamheden aan het gemeentehuis medio 2009 beginnen. Via de website
www.Uithoorn.nl en de gemeentepagina worden inwoners en bezoekers van het gemeentehuis geïnformeerd over de stand van zaken bij
de renovatie.
De kantoren in het gemeentehuis en
op de gemeentewerf moeten ingrijpend worden verbeterd. In de afgelopen jaren zijn al wel verbeteringen
doorgevoerd aan meubilair voor de
medewerkers, de kamers van bestuurders en de raadszaal. Maar onderzoek naar de gewenste huisvestingssituatie en een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) die in het
gemeentehuis en de gemeentewerf
is uitgevoerd, dwingen tot een ingrijpende renovatie van beide gebouwen. Daarom hebben B&W op dinsdag 2 september 2008 “in principe”
ingestemd met het huisvestingsplan. Het besluit is “in principe” genomen omdat het beschikbaar stellen van het nodige geld voor de uitvoering van het huisvestingsplan op
9 november a.s. nog moet worden

besproken bij het afronden van de
begroting 2009-2011. B&W gaan er
wel mee akkoord dat vooruitlopend
daarop de voorbereidingen voor de
uitvoering van het huisvestingsplan
beginnen en hebben daarvoor ook
geld beschikbaar gesteld.
Belangrijke onderdelen van het huisvestingsplan zijn:
1 het uitvoeren van een groot aantal acties uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie(RI&E)/Plan
van Aanpak 2008
2 het regelen van een goede werkplek voor elke medewerker waarbij ook huur van externe kantoorlocaties wordt onderzocht
3 het verbeteren van de klimaatbeheersing in het gemeentehuis
4 het verbeteren van het energiegebruik in het gemeentehuis en
het kantoor op de gemeentewerf
5 het plaatsen van dubbele ramen
van HR-glas met een zonwerende coating
6 het aanbrengen van windwerende roosters
7 het aanbrengen van zonwerende
schermen
De uitvoering van het huisvestingsplan wordt aangepakt onder regie
van een projectgroep.
De medewerkers worden bij de
plannen betrokken via een in te stellen klankbordgroep. Elke afdeling en
de Ondernemingsraad wijzen een
vertegenwoordiger aan die namens
hen meepraat over de inrichtingsen uitvoeringsvoorstellen.
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Open Monumentendag 2008
In Uithoorn drie monumenten open

In Uithoorn staan op Open Monumentendag (zaterdag 13 september)
van drie monumenten de deuren open om bezoek te ontvangen. U
kunt in hoger sferen raken door het torentje in de Thamerkerk te beklimmen, genieten van bier en kunst in brouwerij De Schans en rondneuzen en kijken hoe beeldhouwer Gerard van Hulzen aan het werk
is in zijn atelier op het Fort aan de Drecht. De Open Monumentendag
duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Het buurtbeheer Uithoorn krijgt steeds meer gestalte. Iedere
buurt heeft nu zijn eigen kleur en logo. In september en oktober
gebeurt er van alles in het kader van Buurtbeheer. We hebben
de activiteiten per buurt op een rijtje gezet.
Buurtendag 20 september:

Buurtendag Uithoorn. De Burendag van het Oranjefonds wordt in Uithoorn
gevierd als Buurtendag. Meer informatie vindt u elders op deze pagina.

10 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur
op parkeerterrein De Scheg

17 september:

KPN wil telefooncel
op busstation
weghalen

De telefooncel op het busstation Uithoorn is, vooral door het toegenomen gebruik van mobiele telefoons, onrendabel geworden. Daarom
stelt KPN voor deze cel weg te halen. Voordat B&W hierover een besluit nemen, willen zij graag weten wat u ervan vindt.
Wilt u dat de telefooncel op het busstation blijft staan of mag hij van u
verdwijnen? U kunt tot en met 1 oktober a.s. uw mening geven via het
secretariaat van de afdeling Leefomgeving, telefoon (0297) 513211.
U kunt ook een e-mail sturen naar Secretariaat_LO@uithoorn.nl, onder vermelding van ‘telefooncel busstation’.
Na deze raadpleging neemt het college een deﬁnitief besluit.

Buurtschouw, start 19.00 uur
bij winkels A.v.Schendellaan

25 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur
bij winkels J.v.d. Vondellaan

6 oktober:

Groot Bewonersoverleg,
start 19.30 uur in Bilderdijkhof

8 oktober:

Groot Bewonersoverleg,
start 19.30 uur in ‘t Buurtnest

Buurtendag 2008
Uithoorn

16 september:

Bewonersoverleg, start 20.00 uur
in buurthuis Ponderosa

Met het thema “Buurten bij de buren” viert Buurtbeheer Uithoorn op zaterdag 20 september tussen 13.00 en 17.00 uur op
het geheel vernieuwde Amstelplein de eerste Buurtendag van
Uithoorn.
Buurtbeheer Uithoorn heeft het afgelopen jaar steeds meer vorm en
kleur gekregen. In de verschillende
buurten werken actieve bewoners
samen met de overige partners in
het buurtbeheer (gemeente, Woongroep Holland en politie) hard aan
de verbetering van de leefbaarheid
in de eigen directe omgeving.
Dat is wel een feestje waard. Dat
feest vieren we op 20 september, de
landelijke Burendag, op het Amstelplein. Muziek, verschillende straatoptredens, poppenkast en gratis poffertjes zorgen ervoor dat je dit evenement niet mag missen. Natuurlijk
is ook Buurtbeheer op kleurrijke wijze aanwezig. Dat geeft bijvoorbeeld
bewoners van De Legmeer de kans
eens gezellig te buurten bij Buurtbeheer Oude Dorp of De Kwakel. Maar
iedere bewoner (jong en oud) van
Uithoorn is welkom. Zij zijn de buurtbewoners voor wie Buurtbeheer aan
de slag is gegaan. Het is dé gelegenheid nader kennis te maken met
Buurtbeheer of een goed idee door
te geven.

Wie komen in ieder geval
op onze Buurtendag?

Op de eerste Buurtendag van Uithoorn komen niet alleen bewoners
even buurten. Op het plein rondom
de grote tentbar kunt u allerlei personen tegenkomen. Let dus goed
op, want voor u het weet heeft iemand u op het verkeerde spoor gezet.

Berry Knapen als ober
Even wachten voordat u een
serieus gesprek over uw
buurt kan beginnen?
Dan zorgt een bijzondere ober voor een
drankje.

Deze ober had eigenlijk al lang geleden een ander beroep moeten kiezen. Zuchtend en steunend doet hij
zijn werk. Echt veel plezier heeft hij
er niet in. Of ziet hij daar opeens een
lichtpuntje?

Roberto de goochelaar
U staat niets vermoedend even rond
te kijken als een vriendelijke jongeman met u in gesprek gaat. Let dan
goed op uw spullen, want hij is razendsnel met horloges en kaarten.
Poppenkast
Natuurlijk ontbreekt de poppenkast
uit de Jan Klaassenstraat niet. In dit
bijzondere huis wonen heel bijzondere ﬁguren. Het lijkt of Jan Klaassen en Katrijn altijd jong zijn gebleven. Oude verhalen worden opnieuw verteld en daardoor lijkt de tijd
voor velen stil te hebben gestaan. Er
zijn vier voorstellingen van 25 minuten op deze middag. Leuk voor jong
en ook voor oud!
Muziek
’s Middags mag muziek niet ontbreken. Daar zorgen Twips! en toneelgroep Maskerade voor. Twips!
is een vrolijk, onstuimig en gezellig
trio. Twips! heeft een voorliefde voor
het Nederlandstalige repertoire, van
enthousiaste meezingers tot sappige smartlappen. En heeft u een verzoekje? De kans is groot dat de heren het à la minute voor u spelen. In
welke buurt u ook woont, bij Twips!
voelt u zich helemaal thuis! Zoals het
hoort in elke buurt: is er op het Amstelplein ook een ‘buurtcafé’! Daar
zingen leden van Maskerade de bekende nummers uit de succesmusical ’t Schaep met de vijf pooten! Zoals: ‘Blijf uit onze buurt’ en ‘We zijn
toch op de wereld om mekaar.”
Meer informatie en foto’s van de
aanwezige artiesten vindt u op www.
uithoorn.nl/activiteiten. En wat de
poffertjes betreft, alleen de kraam is
al de moeite van het komen waard!

17 september:

Groot Bewonersoverleg, start
19.30 uur in het Fort a/d Drecht

Hoe zit het met de verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West?

Het programma van het Groot Bewonersoverleg begint met een korte presentatie van de verkeersplannen in Meerwijk. Discussie over de plannen
vindt deze avond nog niet plaats. Na de presentatie starten we met het samenstellen van het Buurtprogramma 2009-2010 van Meerwijk. Zie de algemene toelichting hieronder bij Groot Bewonersoverleg.

23 september:

Groot Bewonersoverleg in
de Thamerkerk , start 19.30 uur

30 september;

Bewonersoverleg, start 19.30 uur
in buurthuis Ponderosa

30 september:

Bewonersoverleg, start 19.30 uur
in buurtsteunpunt De Legmeer

Buurtschouwen

Tijdens een buurtschouw kunt u al wandelend door de straten als bewoner
uw wensen of problemen over uw woonomgeving aangeven en bespreken.
Bij elke schouw zijn vertegenwoordigers aanwezig van politie, gemeente en
stichting Cardanus. In buurten waar woningen staan van de Woongroep Holland, is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van de Woongroep aanwezig.

Groot Bewonersoverleg in Thamerkerk

Tijdens het Groot Bewonersoverleg wordt de basis gelegd voor het Buurtprogramma voor de komende 2 jaar. Vorig jaar zijn zo de Buurtprogramma’s
van Thamerdal, De Legmeer en De Kwakel tot stand gekomen.
Op deze avonden zoeken we met elkaar naar antwoorden op de volgende vragen:
- wat gaat er goed in uw buurt en wat moet verder worden versterkt ?
- wat gaat er minder goed in uw buurt en verdient daarom de komende
twee jaar extra aandacht?
Na het beantwoorden van deze vragen bespreken we welke punten een
plaats verdienen in het Buurtprogramma voor de komende twee jaar. Voorafgaand aan deze avonden is er al overleg geweest met het Buurtbeheeroverleg van de betrokken buurt.
De inventarisatie van wensen, ideeën, plannen en projecten vindt plaats aan
de hand van vijf thema’s, te weten: wonen, buitenruimte, voorzieningen, bewoners & samenleven en verkeer in de buurt. Deze inventarisatie doen we
graag met zoveel mogelijk bewoners. U komt toch ook?

Bewonersoverleg

Bij het Bewonersoverleg krijgen alle bewoners van de buurt de kans mee te
praten en te denken over hoe hun buurt nog mooier en veiliger kan worden.
Hier kunnen de vertegenwoordigers van de buurt in het Buurtbeheeroverleg
van gedachten wisselen over de plannen in de buurt. Als er voor de buurt al
een Buurtprogramma is, wordt de voortgang daarvan besproken.
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Meer weten?
Bel op werkdagen

Naam

naar 0297 - 51 32 55.
Dat is het telefoonnummer van
Bel op
werkdagen
het
cluster
Werk en Bijstand.
tussen 9.00 en 11.00 uur
naar
- 51hiernaast
32 55. in en
Of
vul0297
de bon
Dat ishem
het telefoonnummer
van
stuur
zonder postzegel
hetnaar:
cluster Werk en Bijstand.
op

Adres

tussenweten?
9.00 en 11.00 uur
Meer

Of vul de bon
hiernaast in en
Gemeente
Aalsmeer/Uithoorn
stuurhet
hem
zonder
postzegel
T.a.v.
cluster
Werk
en Bijstand
op naar:
Antwoordnummer
30
1420 VB Uithoorn
Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v.
het cluster
Werk en Bijstand
Wij
nemen
dan binnenkort
Antwoordnummer
contact
met u op. 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort
contact met u op.

Naam + Woonplaats
Postcode
Adres
Telefoonnummer
Postcode + Woonplaats
Ik wil meer informatie over
Telefoonnummer
bijzondere bijstand omdat:

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:
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WERK IN
UITVOERING

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

RENOVATIE
BUITENRUIMTE
EUROPAREI

Brusselﬂat, Briandﬂat en Monnetﬂat
Vanaf de tweede week van september wordt in de buitenruimte tussen de Briandﬂat en de Brusselﬂat
en aan de zuidzijde en de oostzijde
van de Monnetﬂat gewerkt aan het
groen en de bestratingen.
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de totale renovatie van de
buitenruimte van de hele wijk Europarei. De plannen voor deze herinrichting zijn samen met de bewoners opgesteld in de zogenaamde
werkateliers.
De komende maanden tot het einde
van dit jaar worden de heesters vervangen, nieuwe bomen aangeplant
en de gazons vernieuwd.
Ook wordt bij de Brusselﬂat en Briandﬂat een trapveld aangelegd,
voorzien van drainage. De doeltjes worden in het voorjaar 2009 geplaatst als de grasmat goed is aangeslagen. Bij de Monnetﬂat worden
ook de trottoirs aan de zuidzijde en
de oostzijde van de ﬂat herstraat.

ONDERHOUDSWERK
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM Wegen bv, Regio Noordwest herstraatwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden begeleid door
Grontmij Nederland bv namens de
gemeente.
Zodra er bij u in de buurt/straat herstraatwerkzaamheden worden uitgevoerd, krijgt u hierover een brief.
Wilt u na lezing van die brief nog
meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp of
de heer Schrijvers van Grontmij. De
heer Disseldorp is bereikbaar op 06
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is
bereikbaar op 06 22 48 61 19.

HERSTRATEN
BREDEROLAAN

Aannemingsbedrijf Rijneveld uit
Mijdrecht is in opdracht van de gemeente bezig met het herstraten
van de Brederolaan. Dit karwei zal
waarschijnlijk eind september klaar
zijn. Deze planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Willemse van
de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch te bereiken op nummer 06-51662371 op maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 16.30 uur
en op vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur.

Gemeente verstrekt
lening aan KDO voor
vervangende nieuwbouw
Wethouder sportzaken, Jeroen Verheijen, en het bestuur van sportvereniging KDO in De Kwakel hebben
maandag 8 september jl. een overeenkomst ondertekend waarmee de
gemeente aan KDO een renteloze geldlening verstrekt van  2,25
miljoen. Het bedrag is bestemd voor
vervangende nieuwbouw van de bestaande club- en kleedaccommodatie met de kleine gymnastiekzaal.
KDO wil zo haar sportaanbod kwalitatief verbeteren. De lening vloeit
voort uit een motie die de gemeenteraad op 29 mei jl. heeft aangenomen. De overeenkomst leidt tot een

aantal vervolgstappen voor KDO. Zo
moet de vereniging binnenkort een
door de ledenvergadering goedgekeurd businessplan aan de gemeente overleggen met daarbij het deﬁnitieve bouwplan. Ook moet KDO kunnen aangeven hoe de vereniging in
de komende 40 jaar het jaarlijkse aflossingsbedrag van ruim € 55.000
wil dekken. Daarnaast is de vereniging verplicht om bij de Stichting
Waarborgfonds voor de Sport een
aanvraag in te dienen voor het garanderen van een renteloze geldlening tot een bedrag van ca. 10% van
het totaalbedrag.

WWZ Participatiebijeenkomst
De WWZ participatiebijeenkomst is dit jaar op dinsdag 16
september a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Uithoorn. U bent daarbij van harte
welkom.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken al drie jaar samen in
een provinciaal voorbeeldproject Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Op
16 september wordt dit project formeel afgerond. Het doel van de bijeenkomst is terug te kijken op de resultaten van de afgelopen periode
en kennis te nemen van de het WWZ programma 2009-2011 dat zowel voor Uithoorn als Aalsmeer is opgesteld.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur Ontvangst met kofﬁe en thee
19.30 uur Opening en toelichting door
wethouder Overbeek (Aalsmeer) en
wethouder mevrouw Oudshoorn (Uithoorn)
19.40 uur Presentatie uitkomsten WWZ 2005-2008 AalsmeerUithoorn door de projectleiders Belderok (Aalsmeer)
en Van Heeswijk (Uithoorn)
Gelegenheid tot vragen stellen.
20.10 uur Formele afsluiting provinciale project door
gedeputeerde mevrouw Baggerman
20.25 uur Pauze
20.45 uur Presentatie WWZ 2009-2010 Aalsmeer
door projectleider Belderok
21.00 uur Presentatie WWZ 2009-2011 Uithoorn door
projectleider Van Heeswijk
21.15 uur Afsluiting door wethouders Overbeek en Oudshoorn
21.25 uur Hapje en drankje
22.00 uur Einde bijeenkomst.

Uw persoonlijke
groendepot

Vanaf donderdag 18 september kunt u in het gemeentehuis
voor € 15 een compostvat kopen en vervolgens op de gemeentewerf ophalen. Het is om technische redenen niet mogelijk om
een compostvat direct te betalen op de gemeentewerf. Onze
excuses voor de omweg die u via het gemeentehuis moet maken. Denk eraan dat u op woensdagen niet terecht kunt op de
gemeentewerf!
Op de gemeentewerf aan de Industrieweg kunt u zich melden bij het
secretariaat. Naast het compostvat krijgt u een zak compostversneller en een beluchtingstok. Deze actie duurt tot 17 oktober en op-is-op!
Wacht dus niet te lang met betalen
en halen.
In een compostvat kunt u bijna al
uw groente-, fruit- en tuinafval kwijt.
En alles wat u composteert kan ook
weer terug de tuin in. U hoeft dus
geen kunstmest of mest meer te kopen. Composteren is makkelijk. De
eerste laag die u in uw compostvat gooit is grof tuinmateriaal. Bijvoorbeeld kort geknipt snoeisel van
een heg of struiken. Daarmee zorgt
u voor goede beluchting. De beste plek voor uw compostvat is een schaduwrijke hoek in uw
tuin.

Compost is niet vies

De geur van compost wordt vaak
vergeleken met een zware boslucht,
maar compost is zeker niet vies. Alleen ‘schoon’ gft-afval levert goede,
schone en bruikbare compost op.
Let er dus goed op wat in het compostvat kan.
Wel in compostvat:
- Afval uit de keuken, zoals:
aardappelschillen, eierschalen,
etensresten, groenteafval, kaaskorsten zonder plastic, visgraten,
botjes en kofﬁeﬁlters.
- Afval uit de tuin, zoals: bladeren,
bloemenresten, gras, mest of
takken.
Niet in compostvat:
- Gekookte etensresten, brood,
stofzuigerinhoud, kattenbakkorrels, zand of asresten en plastic.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 11 september 2008 in het gemeentehuis. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 21.00 uur de Raadsvergadering. De hoorzitting over het bestemmingsplan
De Legmeer begint eveneens om 19.30 uur en vindt plaats in de kantine van
het gemeentehuis.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

INFORMATIEF BERAAD

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.10

1.4

20.10-20.25

1.5

20.25-20.40

1.6

20.40-20.55
21.00

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Ontwerp GRP 4 fase 3. Doel:informatieve bespreking ter voorbereiding van een
voorstel aan de raad. RV08.38
Aanpassing APV ivm vastgestelde lijst waardevolle bomen. Doel:informatieve
bespreking ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.41
Voortgang bezuinigingen spoor 2. Doel:informatieve bespreking ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV08.29
Bespreking bestemmingsplan De Legmeer. Doel:informatieve bespreking ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.39
Sluiting en korte schorsing

19.30-19.35

Opening - agenda

1A

PARALLELLE SESSIE
EXTRA INFORMATIEF BERAAD

1A.1 19.35-20.30

Mededelingen

1A.2

Hoorzitting mondelinge toelichting ingebrachte zienswijzen op Bestemmingsplan
De Legmeer.

2

21.00-21.30

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus

RAADSVERGADERING

Voorzitter:
R.A.J. Timmers
Inwoners/ raadsleden
Raads-/collegeleden

Voorzitter

Voorzitter:
ing. J.H. Hoogkamer
Raads-/collegeleden,
indieners zienswijzen

Voorzitter:
Mw. H.L. Groen
Voorz/leden

Agenda raadsvergadering 11.09.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 28.08.08
Raadsleden
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners /raadsleden

3

21.30-21.45

3.1

21.45-22.00

3.2

22.00-22.15

3.3

22.15-22.30

3.4

22.30-22.45

22.45-23.00

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Kaderstelling voor het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan en het Beheerkwaliteitsplan. Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.32
Vaststellen notitie duurzaam inkopen.
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.24
Vaststellen Wegsleepverordening Uithoorn 2008
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.28
Vaststellen procedureverordening planschade Uithoorn 2008
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.36
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de agendapunten.
Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling van de hamerstukken,
naar aanleiding van insprekers.

Einde beraadslagingen - Schorsing

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

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

4

23.00-23.15

4.1

23.15-23.25

4.2

23.25-23.30
23.30

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
Wijziging Algemene Rechtenverordening RV08.40
Onderzoek naar mogelijke verkoop aandelen Eneco RV08.26
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter

Verkeersprojecten eerder aangepakt
De bewoners van De Legmeer
en Thamerdal hebben in hun
Buurtprogramma’s een aantal prioriteiten opgenomen,
die voor het college van B&W
aanleiding vormen om twee
verkeersprojecten eerder dan
gepland uit te voeren.
Het gaat in De Legmeer om de verbetering van de verkeersveiligheid
op Aan de Zoom. De aanpak hiervan
was voorzien in 2012-2013. B&W willen het project nu al in 2008-2009 uitvoeren.
In Thamerdal wordt als reactie op het
Buurtprogramma de verkeerssituatie aan de Prinses Christinalaan ook
al in het komend jaar opgepakt, in
plaats van in 2012-2013.
Bewoners uit de buurten De Legmeer, Thamerdal en De Kwakel hebben in het afgelopen voorjaar hun
Buurtprogramma’s vastgesteld. Daarin vermelden zij de knelpunten, die zij
het belangrijkst vinden en waarvan zij

vinden dat de gemeente deze snel
zou moeten oplossen.

De Legmeer

Het grootste verkeersknelpunt in De
Legmeer is volgens bewoners het
harde rijden op Aan de Zoom; ook
vindt men dat er een aantal onveilige
oversteekplaatsen zijn. De gemeente wilde op basis van het Uithoorns
Verkeers- en Vervoersplan (UVVP) in
2012 de voorrangssituatie hier aanpassen. Nu hebben B&W besloten
om dit al vier jaar eerder te doen.

Thamerdal

In Thamerdal vinden de bewoners
dat er te hard wordt gereden op de
Admiraal de Ruyterlaan. De gemeente gaat de huidige verkeersdrempel
daar binnenkort verwijderen en legt
daarvoor in de plaats een uitritconstructie aan. In overleg met bewoners wordt daarna gekeken of deze
aanpassing toereikend is.
Bewoners vinden dat de Prinses

Christinalaan te veel en te hoge verkeersdrempels heeft. Volgens het
UVVP zouden deze in 2012-2013
worden aangepast. Naar aanleiding
van het Buurtprogramma hebben
B&W besloten deze drempels al in
2008-2009 aan te passen.

De Kwakel

In De Kwakel klagen veel bewoners
van de Hortensiaﬂat over hondenpoepoverlast. Zij vinden de aanduiding onduidelijk, waardoor hondenpoep op plaatsen ligt waar het niet
hoort. In het Buurtprogramma staat
dat aan de ‘verkeerde’ kant van de
Ringdijk een verbodsbord voor honden geplaatst zou moeten worden.
Nu blijkt dat zo’n bord op deze plek
toch niet mogelijk is. De gemeente zal hiervoor een andere oplossing
aandragen en neemt hierover
contact op met Buurtbeheer
De Kwakel.
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Offic 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 officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de
buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt
gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de
rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

-

TER INZAGE
Verzoek van Van Zaal, Transport B.V, Poelweg 12, 1424 PB De Kwakel, om
vergunning tot het geheel veranderen van een kasruimte naar de opslag op
het perceel Poelweg 12 te De Kwakel. Info: Afdeling Vergunningen en Handhaving, tel: 513234 of 513237. Inzageperiode: t/m 11 september 2008.
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Poelweg 44-46 te
Uithoorn. Info: mevrouw M. Stappers, tel. 513276. Inzageperiode: t/m 11 september 2008.
Ontwerpbesluit aanpassing Wet Milieubeheervergunning Cindu b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513223. Inzageperiode:
t/m 11 september 2008.
Principebesluit Locatiekeuze ondergrondse containers. Info: de heer H Boud,
tel: 561127. Inzageperiode: t/m 24 september 2008.
Conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsnota 2008-2011). Info:
afd. Ontwikkeling. Inzageperiode: t/m 9 oktober 2008
Concept-beleidsregels Verhaal WWB 2008. Info: de heer C. Bakker, tel.:
513932. Inzageperiode: t/m 4 oktober 2008.
Concept-gedoogbesschikking m.b.t. het gebruik van de bedrijfswoning Vuurlijn 13, De Kwakel. Info: mevrouw M. Stappers, tel.: 513276. Inzageperiode:
t/m 25 september 2008.
Locatiekeuze Tuingroendepots. Info: de heer H. Bout, afdeling Leefomgeving,
tel.: 561127. Inzageperiode: t/m 24 september 2008.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Tamboer 10, bouwaanvraag fase 1 voor het vergroten van een woning.
- Het Fort 14, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende dakplaten.
Meerwijk-Oost
- Fermoor 18, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 47, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een dakkapel.
- Laan van Meerwijk 49, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 31-33, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bouwplaatsinrichting d.m.v. bouwkeet en opslagcontainers.
- Amsteldijk-Noord 100, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen
van gevelopeningen, draagconstructie en dakkapel.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
De Kwakel
- Randweg 119 BEDR., vergunning voor het oprichten van een bedrijfshal (met
koelcellen) en kantoren. Bezwaar: t/m 16 oktober 2008.
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 14 oktober 2008.

www . uithoorn . nl

Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 47, vergunning voor het vergroten van een dakkapel. Bezwaar: t/m 17 oktober 2008.
- Koningin Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van V.O.F. River Café
voor het exploiteren van horecabedrijf voor het jaar 2008. Bezwaar t/m 10
oktober 2008.
- Stationsstraat 41-45, vergunning is verleend aan de politieke partijen PvdA,
D66 en GroenLinks van de gemeente Uithoorn voor het organiseren van een
streekmarkt op het parkeerterrein naast Het Oude Spoorhuis op zaterdag 27
september 2008. Bezwaar t/m 16 oktober 2008.
Zijdelwaard
- Albert Verweylaan 13, vergunning voor het plaatsen van een schuur. Bezwaar: t/m 14 oktober 2008.
- Brederolaan, vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor het in gebruik
nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één
schaftkeet en één eco-toilet van 18 augustus t/m 29 september 2008. Bezwaar t/m 10 oktober 2008.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, vergunning aan Nhar Entertainment voor het organiseren van het
evenement ‘Buurten bij de buren’ op 20 september 2008. Tevens is ontheffing
verleend voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens dit evenement. Bezwaar t/m 16 oktober 2008.
- Schans 108, aan exploitant van Café Herbergh 1883 zijn de volgende vergunningen verleend:
- voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten voor het jaar 2008
- voor het exploiteren van een horecabedrijf voor het jaar 2008
- voor later sluitingsuur voor het jaar 2008
Bezwaar t/m16 oktober 2008.
De Legmeer
- Langs de Baan t.h.v. 52, vergunning is verleend voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer
van 29 september t/m 10 oktober 2008. Bezwaar t/m 16 oktober 2008.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord
Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn voor het organiseren van een openluchtconcert georganiseerd op 14
september 2008 van 11.30 tot 13.30 uur. Bezwaar t/m 10 oktober 2008.
Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven aan de Maand van de drugs november 2008 van
31 oktober t/m 9 november 2008. Bezwaar t/m 14 oktober 2008.
Verlening ventvergunning
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben vergunning verleend aan mevrouw G. Visser, namens zwem- en polovereniging De Amstel, voor het venten
van speculaaspoppen, voor de periode van 6 tot en met 31 oktober 2008 in de
gemeente Uithoorn (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 11 oktober 2008 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

BOXSPRINGSHOW
NU ACTIEPAK

T.W.V. € 465,

KETTEN KAD
O

- TOT € 1650

,-

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

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

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

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

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

het orgel bespeeld worden door
enkele organisten. Op zondagmorgen 14 september om 12.00 uur zal
de burgemeester, mevrouw Groen,
het culturele seizoen 2008/2009
openen tijdens het concert, dat gegeven wordt door KNA. Zoals gewoonlijk vindt dit concert in de
open lucht plaats. Bij slecht weer
wordt dit concert in de kerk uitgevoerd.
De toegang tot beide evenementen
is gratis. Vóór het concert wordt er
in de Thamerkerk gratis koffie en
thee geserveerd.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen
Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

sTIChTING IMET

Uithoorn - Zaterdag 13 september a.s. zal er op Monumentendag
om 11.00 uur een concert gegeven
worden door een Saxofoonkwartet
o.l.v. Theo Groot met zang van Ireen
van Beinen.
Dit concert zal ongeveer één uur
duren. Verder kunnen de bezoekers de gehele dag, onder begeleiding, een bezoek brengen aan het
torentje van de Thamerkerk, om er
bij helder weer te genieten van een
fantastisch uitzicht. Zeker de moeite waard na het moeizaam beklimmen van de steile trappen.
Gedurende de rest van de dag zal

BOXSPRINGS

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

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

Monumentendag en Open
Luchtconcert in Thamerkerk

Schoolplein in
Tanzania
20 jaar La Croix Taal en
Communicatie

Uithoorn - Op 19 september a.s.
viert taleninstituut La Croix haar 20jarige bestaan!
In de zomer van 1988 bood Els la
Croix een aantal Franse en Belgische multinationals haar diensten
aan als docente Frans voor bedrijfsgerichte taalcursussen. Tot die tijd
heeft zij als directie-assistente een
ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Zodoende weet zij wat
er in organisaties speelt en begrijpt
ze de specifieke taalbehoeftes van
werknemers. Al 20 jaar geeft zij
trainingen Frans op alle niveaus en
voor allerlei functies, van receptionistes tot directieleden en wel in
meerdere bedrijfssectoren.
Vanaf 1994 heeft zij samenwerkingsverbanden met freelance docenten die namens het instituut
taaltrainingen verzorgen in nagenoeg alle talen. In de Randstad, o.a.
op de bloemenveiling in Aalsmeer,
hebben de bedrijven veel interesse
in het ruime aanbod. De docenten
kunnen het personeel trainen in de
Franse taal, maar ook in de Engelse
en Duitse taal, of bijvoorbeeld in het
Russisch, Deens, Italiaans, Spaans

enz. Zij leveren maatwerk, d.w.z. dat
de inhoud van de cursussen wordt
afgestemd op de sector en de functies van de werknemers.
Te denken valt aan langlopende
cursussen van één bijeenkomst per
week, aan intensieve trainingen of
aan korte modules of workshops.
Met getrainde personeelsleden verhoogt een bedrijf zijn omzet.
Nederlands
Sinds 2006 verzorgt het instituut
ook cursussen schrijfvaardigheid
Nederlands bij bedrijven om goed
en hoogopgeleide medewerkers te
trainen in het correct en foutloos
spellen, maar ook in het helder en
zakelijk formuleren. Ook voor dit
product is erg veel belangstelling.
Bij al deze activiteiten streven de
taaltrainers er naar dat de cursisten een nieuwe taal, of een bepaald
taalaspect zó onder de knie krijgen,
dat zij hun werkzaamheden beter
en soepeler kunnen uitoefenen. Dit
is in hun belang èn dat van de organisatie! La Croix Taal en Communicatie, Aan de Zoom 46, 1422 MD
Uithoorn.

Met de hulp van onze donateurs is in Tanzania een school voor voortgezet
onderwijs gebouwd. In een van de armste wijken van Dar es Salaam,
de grootste stad van dit land. De school ziet er prima uit. Ook zijn er
bloemperkjes aangelegd, die door de leerlingen zelf worden gewied en
bijgehouden.
Eén ding is echter nog steeds niet voor elkaar: het omheinen van het
schoolterrein. Dat lijkt onbelangrijker dan het is. Nu kunnen auto’s en
andere vehikels over het schoolterrein rijden. Heel gevaarlijk voor de
spelende of tuinierende kinderen. Ook zijn de eigendommen van de school
niet beschermd. Denk daarbij aan het schoolmeubilair. Denk ook aan
de zonnepanelen die de schaarse computers van stroom voorzien om te
kunnen werken. Reguliere stroom zoals bij ons is daar niet. Ook bestaat het
gevaar dat iemand snel een woning bouwt op het schoolterrein. Volgens de
daar geldende wetgeving kun je die niet zomaar wegsturen.
Al met al redenen genoeg om een omheining om het schoolterrein aan te
leggen. Ook hiervoor is onze hulp ingeroepen.
Die omheining gaat er komen: met uw hulp!
Nel Bouwhuijzen

Hoge boetes voor de
watersport!
Regio - De controles op het water zijn toegenomen, zo blijkt uit
een gesprek met de politie. Voor
wat betreft handhaving van veiligheidsnormen ter bescherming
van mensenlevens en voor de
goede orde van de scheepvaart
is dat natuurlijk wel noodzakelijk. Anders lapt iedereen de regels aan zijn laars en komen er
ongelukken.
Varen op de binnenwateren
met een schip zonder geldig
Klein Vaarbewijs kost 360,- euro volgens de boetekaart KLPD.
Meestal blijft het hier niet bij.
Vaak wordt het een optelsom. Zo
kost een overschrijding van de
toegestane maximumsnelheid tot
6 km/uur al 60,- euro. Met toename van de snelheidsovertreding
gaan de boetes met sprongen
omhoog. Geen ‘dodemansknop’
aan boord of deze niet gebruiken op een snelle motorboot kost
150,- euro. Vervolgens kan er nog
een boete bij komen voor het niet
aan boord hebben van een deugdelijke brandblusser, reddingsmiddelen etc. De gasinstallatie
moet veilig zijn aangelegd om explosiegevaar te voorkomen. Het is
dan ook raadzaam te zorgen dat
je alles op orde hebt en kennis
hebt van de regelgeving, anders
kan een middag varen een duur
uitstapje worden.
Deze kennis die nodig is om verantwoord het water op te gaan
doe je op door het volgen van een
cursus Klein Vaarbewijs. Hierbij

komen alle facetten van veiligheid, goed zeemanschap en de
regelgeving aan de orde.
Het vaarbewijs is verplicht voor
boten, die harder kunnen varen
dan 20 km/uur of die langer zijn
dan 15 m.
Klein Vaarbewijs 1 is verplicht
op rivieren, kanalen en meren.
Voor de ruime wateren zoals IJsselmeer, Markerwaard, IJmeer,
het Buiten IJ, Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde, etc.
heeft men Klein Vaarbewijs 2 nodig. Ook voor watersporters die
varen met een boot waarvoor
(voor alsnog) het klein vaarbewijs
niet verplicht is, is het aan te raden het Klein Vaarbewijs te behalen. De regels hoort men immers
te kennen als men het water op
gaat. Het vaarbewijs blijft geldig
tot het 65ste levensjaar, daarna
kan het document telkens om de
drie jaar worden verlengd.
In september gaan de cursussen
Klein Vaarbewijs weer van start.
Deze worden gegeven door Kapt.
B. Grammel van Nautisch Center
Grammel. Voor informatie over
deze cursussen kunt u terecht op
de website.
De cursus die in het Dorpshuis
De Boei in Vinkeveen op 17 september a.s. om 20.00 uur van
start gaat, leidt op voor het examen Klein Vaarbewijs 1. U kunt
zich inschrijven via de website
www.grammel.nl of telefonisch
op het volgende telefoonnummer: Nautisch Center Grammel
020-6160652.

www.sosderondevenen.nl

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

Nieuwe Meerbode - 10 september 2008

Bob de
Bouwer
en Wendy
waren hoogstpersoonlijk in
winkelcentrum
Amstel Plein
Uithoorn – Wat een drukte zaterdagmiddag in Winkelcentrum Amstel Plein in Uithoorn. Vele tientallen kinderen, met
hun ouders, verdrongen zich rond twee zwarte paraplu’s en
een fotograaf. Wat was er aan de hand? Wel, Bob de Bouwer en zijn Wendy waren op uitnodiging van de winkeliers van
Winkelcentrum Amstel Plein afgelopen zaterdagmiddag naar
Uithoorn gekomen en alle kinderen mochten met hun grote
held en zijn vriendin gratis op de foto. En dat Bob de Bouwer
zeer geliefd is bij de jongste jeugd, dat bleek. Wat een drukte.
Maar de kids hadden het er voor over. Heel geduldig wachtten
zij tot ze aan de beurt waren. Ondertussen in stille verering
naar hun helden opkijkend.
Bijgaande foto’s zeggen verder genoeg...
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Waarom mogen zij daar
wel parkeren en wij niet?
Mijdrecht – Afgelopen week ontvingen wij deze foto. Op zijn zachtst
gezegd een vreemde plaats om je
auto te parkeren. Er was geen ongeval, geen noodtoestand, er was zelfs
gewoon ruimte naast het politiebureau om deze politieauto te parkeren. Is het niet zo dat je – zeker als
diender zijnde – je het goede voorbeeld moet geven?

dan weet ik wat er gebeurt: op z’n
minst een bon en in het ergste geval wordt de auto weggesleept, en

terecht. Het is ook te gek als je je
auto zo parkeert, maar krijgen deze
agenten ook een bon???

We kregen deze foto, maar hadden
het als redactie ook al eens zelf gezien. Het gebeurt vaker dat agenten hun auto zomaar daar neerzetten. Wij hadden op dat moment ons
fototoestel niet bij ons, daarom waren wij heel blij met deze foto. We
willen maar een ding zeggen: Kom
nou mensen, dit kan toch niet zomaar... moeten wij eens doen. Wel,

Bouwen, dat is wat wethouder Rosendaal wil, bouwen voor de inwoners van de gemeente De Ronde Venen

Kan de gemeente De Ronde Venen nog wel bouwen?

Wethouder Rosendaal:
”Migratie saldo 0 is een
heiloze zaak”

De Ronde Venen – Wethouder Rosendaal is er vol van, van
het concept plan van de provincie met de naam: migratie saldo 0.
Een conceptplan van de overheid.
Daarin hebben ze gekeken hoeveel woningen er gebouwd zouden kunnen worden in het totale Groene Hart (waar dus ook de
gemeente De Ronde Venen onder
valt) tot 2020. In dat conceptplan
staat dat er tot 2020 in dat hele
gebied niet meer dan 35.700 woningen mogen worden gebouwd:
“en wij krijgen daarvan slechts
een heel klein stukje”, aldus de
wethouder.
“Als er echt gebeurt wat er nu in
dat conceptplan staat kunnen wij

het als gemeente De Ronde Venen wel schudden. Dan zijn we
snel uitgebouwd. Neem nou het
Estafette projectplan. Dat is heel
belangrijk voor onze woningbouw.
In het conceptplan komt dat niet
voor. Als we daar over praten met
de heren van de provincie dan
zeggen ze: “het is een mooi plan.
Gewoon een beetje creatief zijn,
dan red je het wel. Wat bedoelen
die ambtenaren met ‘gewoon creatief zijn’? Moeten we de boel belazeren?
Met dat soort adviezen schieten
we niks op”, aldus wethouder Rosendaal.
De wethouder zit er duidelijk
mee. Morgenavond wordt deze

zaak o.a. besproken in een Ronde Tafel Gesprek: “Er moet iets
gebeuren, aldus Rosendaal.” We
gaan naar de fracties in de Tweede Kamer, we gaan het de provincie duidelijk maken, er moet actie
komen. De gevolgen zijn niet te
overzien als dit plan wordt doorgezet. Er moet gewoon gebouwd
gaan worden hier. De consequenties van het migratie saldo 0 beleid is: de huizen worden nog
duurder, er komen nog meer woningzoekenden, de jeugd vertrekt,
kortom: het komt de leefbaarheid
van onze gemeente zeker niet ten
goede. De beste oplossing zou
zijn, dat hele plan van tafel”, aldus
wethouder Bram Rosendaal.

Gemeenteraad in gesprek
met inwoners
De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen gaat vrijdag 12 september in gesprek met
inwoners tijdens ‘Zeg je zegje’. Tijdens de bijeenkomst in De Meijert
beantwoorden raadsleden vragen
en kunnen inwoners verzoeken indienen. Alle fracties in de raad nemen deel aan de avond die om 19.30
uur begint. Het is de tweede keer dat
’Zeg je zegje’ plaatsvindt, de organisatie is dit keer in handen van het
CDA. De eerste keer was in maart
vorig jaar, toen nam Gemeentebelangen het voortouw. Fractievoorzitter Jan van Loo van het CDA hoopt
opnieuw op een grote opkomst. ”Vorig jaar was er veel animo onder de
inwoners om naar de avond te komen. Ik denk dat we met Zeg je zegje in een behoefte voorzien. Inwoners kunnen raadsleden bellen of
mailen en tussen de Ronde Tafelgesprekken, die op donderdag plaatsvinden, is er altijd tijd om raadsleden

aan te spreken. Dit is een extra mogelijkheid die we in het leven hebben geroepen om met inwoners te
praten.’’ Alle acht fracties in de gemeenteraad nemen deel aan de bijeenkomst. Zij zullen vragen beantwoorden die de inwoners stellen en
nemen verzoeken en klachten in behandeling. Als het niet mogelijk is
ter plekke een goed mondeling antwoord te geven, dan wordt de vraag
of opmerking genoteerd en wordt zo
spoedig mogelijk schriftelijk gereageerd door het gemeentebestuur.
Alle onderwerpen kunnen tijdens de
avond worden aangesneden.
De avond wordt geleid door John
Driedonks, momenteel werkzaam
als docent op de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Ook vorig jaar leidde hij Zeg je zegje op
een strakke en humoristische wijze. Driedonks zorgt voor een goede
verdeling van de vragen over de ver-

Belangstellenden die meer informatie willen kunnen bellen met Jan van
Loo (06-533 23 309) of een e-mail
sturen: j.vanloo@derondevenen.nl.

Kwaliteit in haar
mooiste vorm

Het uiterlijke kenmerk van een rolluik is de robuuste kast met afgeschuinde hoeken.
Het voorzetrolluik VR 130 van Harol heeft bijvoorbeeld een ronde

kast en eigentijdse ronde geleiders. Met de vijf verschillende typen lamellen in meer dan twaalf
standaardkleuren is er voor elke
bouwstijl, klassiek of modern, een
rolluik beschikbaar.

Waarom een Somfy RTS
buismotor in uw rolluik?
Somfy heeft voor elk type zonwering en/of rolluik een oplossing in
aandrijftechniek.
Voor de rolluiken bestaan er twee
motoren, te weten de standaard
buismotor die men bedient met
een draai- of drukschakelaar aan
de wand, of de Oximo RTS rolluikmotor die door een handzender
(afstandsbediening) wordt aangestuurd.
De Oximo RTS motor heeft een ingebouwde obstakeldetectie. Hierdoor draait uw rolluik niet meer
stuk op een openstaande deur of
raam; ook wanneer de lamellen
vastgevroren zijn zal de motor hier-

Mijdrecht - Voeding en kanker
lijken onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Bestaat er zoiets als
een preventief dieet? Welke rol
speelt voeding bij het ontstaan
van kanker en vervolgens bij de
behandeling ervan? Wat is de rol
van de diëtiste voor en tijdens de
behandeling en tegen welke voedingsproblemen kun je aanlopen? Over dit onderwerp organiseert Inloophuis ‘t Anker op donderdagavond 18 september een
themabijeenkomst, in nauwe samenwerking met Zuwe Preventie
en Welzijn.
Diëtiste Berry van Kats van Zuwe
Preventie en Welzijn houdt een inleiding over de verschillende aspecten van voeding bij kanker. Een
goede voedingstoestand en met na-

me stabiel lichaamsgewicht vergroten de mogelijkheid de behandeling
te doorstaan en ervan te herstellen.
Maar hoe doe je dat? En waar moet
je op letten? Het tweede deel van de
avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond is gratis
toegankelijk en vindt plaats in De
Meijert te Mijdrecht.
Datum: donderdagavond 18 september a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en
koffie vanaf 19.00 uur).
Toegang: gratis.
Locatie: De Meijert, Dr van der Haarlaan 6, Mijdrecht
Daags na de thema-avond vindt op
19 september de Nationale Dag van
de Diëtist plaats. Zij zetten deze hele dag de deuren open voor belangstellenden. Inloophuis ’t Anker doet
dat al een dag eerder!

door vanzelf stoppen met draaien.
Het is eveneens mogelijk een tussenpositie in te stellen zodat u met
een korte druk op een toets het
rolluik in de daglichtstand zet.
Heeft u meerdere rolluiken of zonweringen, dan kunnen deze tegelijkertijd of onafhankelijk bediend
worden met behulp van een handzender. Verder is de Oximo RTS
rolluikmotor nog uit te breiden met
een tijdschakelaar die voorzien is
van een lichtsensor.
Bij dit systeem kiest u voor een optimaal bedieningsgemak en heeft
u bovendien geen ontsierende kabels aan de muur.
Scheepers/Wijfjes Zonwering
Kwakelsepad 63
1424 BX De Kwakel
tel. 0297-564539
@.mail: scheeperszonwering@kabelfoon.nl

Inloophuis ‘t Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker wil
mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden een open huis
bieden, waar zij alleen of met anderen in een rustige sfeer kunnen ontspannen, contacten met lotgenoten
kunnen hebben, informatie kunnen
uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen.
Regelmatig worden er ook themaavonden georganiseerd. Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdags van 10.00 tot 15.30 uur kunt
u terecht. Tijdens de verbouwing van
het AJOC-gebouw is ‘t Anker tijdelijk gehuisvest in het VIOS-gebouw,
dat vlak naast het AJOC-gebouw is
gesitueerd.
Kijk voor actuele informatie op:
www.inloophuishetanker.nl

Maffia neemt groepsweekend
Scouting Jan van Speyk over
naar de volgende groep. Het parcours was soms eng door de kabelbaan, spannend door de palen waar over gelopen moest worden en glibberig door al het zeep bij
de glijbaan. Vooral de oudere kinderen werden al erg vies, bijvoorbeeld doordat ze allemaal een grote schep meel in hun natte haar kregen. Om het parcours echt af te maken, moesten alle kinderen nog op
een vlot de sloot over. Natúúrlijk vielen of sprongen daarbij wat kinderen in het water, tot grote hilariteit
van de omstanders!
Nu was het weekend echt voorbij,
Stefanio trouwde met zijn gangsterliefje en werd peetvader. Alle kinderen konden met een gerust hart
naar huis om lekker bij te slapen.

schillende fracties en helpt vragenstellers bij het verkrijgen van de gewenste informatie door de fracties
kritisch te benaderen. Ook draagt hij
er zorg voor dat de raadsleden niet
te lang aan het woord zijn.
Van Loo: ,”We horen regelmatig de
kritiek dat de politiek maar één keer
per vier jaar de burger opzoekt, namelijk vlak voor de verkiezingen.
Met het organiseren van Zeg je zegje willen we laten zien dat dat niet
het geval is. We willen voortdurend
in contact staan met de inwoners en
verantwoording afleggen. Daar hebben de inwoners ook recht op.’’
De bijeenkomst in De Meijert duurt
tot ongeveer 22.30 uur, vanaf 19.00
zijn bezoekers welkom en is er koffie of thee.

De rolluiken van Harol

De Kwakel - Wanneer kiest u voor
een rolluik? In voorkomende gevallen voor zonwering, maar voor
dat doel alléén zijn ze feitelijk niet
ontworpen. Als u ze uitsluitend als
zonwering wilt gebruiken dan zijn
er ook andere systemen die wellicht meer geschikt zijn. Rolluiken
komen beter tot hun recht als zonwering in combinatie met beveiliging tegen inbraak en/of vandalisme, of voor het verduisteren van uw woonruimte(n). Rolluiken hebben ook een warmte-isolerende eigenschap wat een interessante energiebesparing oplevert. Kortom, toepassing van rolluiken komt in beeld als men optimaal van al deze eigenschappen
gebruik maakt.

Thema-avond over voeding
en kanker in De Meijert

Mijdrecht – Afgelopen weekend
hebben alle kinderen bij Scouting
Jan van Speyk een spannend weekend beleefd met de Italiaanse maffia. De ‘familia’ had de hulp ingeroepen van de Scouts, de opvolger van
de peetvader – Stefanio – kon namelijk wel wat maffialessen gebruiken. De hele Jan van Speyk was bij
dit groepsweekend aanwezig: zo’n
85 kinderen en nog een heleboel
leiding en kookstaf.
Zaterdagochtend begonnen de kinderen daarom met allerlei spelletjes om hun vaardigheden te oefenen. Ook de
middag zat vol met activiteiten. Zo moesten
de Scouts typisch Italiaanse producten verhandelen voor zoveel
mogelijk geld en in het
nieuwe park Wickelhof
maakten ze nog een
reis door Italië. Nu Stefano al die kennis had
opgedaan, was het wel
tijd voor een echte Italiaanse maaltijd: pasta!
’s Avonds werd er nog
jacht gemaakt op de
ontbrekende familieleden tijdens een vossenjacht in Molenland.
En bij het kampvuur
werd er gezocht naar
de ideale vrouw, want
‘achter elke succesvolle man, staat een sterke vrouw’. Die vrouw
werd gevonden en de
kleinsten zochten snel
hun bed op. De oudere kinderen lagen nog

lang niet onder de wol, zij liepen
eerst nog een dropping in de buurt
van Ter Aar.
De volgende ochtend deden alle
kinderen hun best bij een smokkelspel in het Argonpark. Daarna was
het al snel tijd voor één van de belangrijkste onderdelen van dit weekend: het overvliegen. Omdat dit zo
leuk is, kwamen ook alle ouders en
anderen belangstellenden een kijkje nemen. Bij dit overvliegspektakel
moeten kinderen die te oud worden
voor hun eigen groep ‘overvliegen’

Ook?
Lijkt het je ook leuk om op scouting te gaan? Iedereen kan terecht
bij de grootste jeugdvereniging van
Nederland. Kinderen tussen 5 en 7
jaar bij de Bevers. Meisjes tussen 7
en 11 jaar bij de Kabouters (alleen
meisjes) of de Esta’s (jongens en
meisjes). Jongens van dezelfde leeftijd kunnen gaan kijken bij de Welpen (alleen jongens) of de Esta’s.
Meisjes vanaf 11 jaar die op scouting willen kunnen bij de Padvindsters en jongens van die leeftijd bij
de Verkenners. Vanaf 14 jaar zijn er
de Explorers, zowel voor jongens als
meiden.
Neem contact op met Resi Speyer voor meer informatie, tel. 0297285115 of kijk op www.janvanspeykgroep.nl
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GROTE
EXPLOSIE
BIJ EHBOVERENIGING WILNIS
Oefening met Brandweer verloopt voorspoedig
Op maandagavond hebben de leden van EHBO vereniging Wilnis en vrijwillige
brandweer Wilnis negen slachtoffers geholpen tijdens de startoefening van het nieuwe
seizoen. De opzet van deze oefening was een explosie door dakwerkzaamheden bij
Voorbij beton in Wilnis. Zes vrijwilligers van de Lotusgroep en drie vrijwilligers van de
brandweer Wilnis speelden de slachtoffers van de explosie.

Slachtoffers met botbreuken wordt vervoerd in kruiwagen

Dakwerkzaamheden
Voordat de EHBO hulpverleners de slachtoffers konden stabiliseren en behandelen,
heeft de brandweer eerst de locatie op het dak en in de garage veilig gesteld. Na de
explosie heeft zich hevige rook in en boven de garage ontwikkeld. Twee dakwerkers
zijn met verwondingen via de hoogwerker door de brandweer naar beneden gebracht.
Een derde dakwerker is tijdens de explosie van het dak in de sloot gesprongen en
onderkoeld door de brandweerboot uit het water gehaald. De EHBO’ers hebben zich
daarna meteen ontfermd over de drie dakwerkers, van wie een met brandwonden in
het gezicht en de ander met ernstig inwendig letsel door de klap.
Slachtoffers in de garage
In de garage bevonden zich ten tijde van de explosie ook nog werknemers. Sommigen
konden na de explosie nog ontsnappen, maar hebben in hun paniek alsnog
verwondingen opgelopen, variërend van chemische verbrandingen tot een botbreuk
aan het sleutelbeen en enkele vingers. De brandweer heeft uiteindelijk nog een vrouw
met een hyperventalitie-aanval en iemand met suikerziekte uit de garage gehaald.
Paniek
Het komt regelmatig voor dat er bij een ongeval paniek ontstaat bij één of meerdere
personen. Natuurlijk kon dat in dit scenario ook niet ontbreken. Mensen
met paniek kunnen de situatie voor zichzelf, de slachtoffers en de
reddingswerkers nog gevaarlijker maken. Hier moet altijd
door de EHBO en brandweer rekening mee worden
gehouden.
EHB

O’e

Slachtoffer wordt door de brandweer uit het
water gehaald

r ste

lt sl

Cursus EHBO
EHBO vereniging Wilnis
r ge
rust
start eind oktober met
een nieuwe cursus EHBO
inclusief reanimatie en AED.
Aan het eind van de opleiding,
na het succesvol afronden
van het examen, ontvang je
het diploma Eerste Hulp van het
Oranje Kruis. Hierna houd je met
tenminste 8 herhalingslessen per
seizoen uw EHBO diploma actueel.
In een gezellige groep wordt er
praktijkgericht aan het bijhouden van
de Eerste Hulp competenties gewerkt.
Daarnaast hebben alle leden vrije
inbreng voor
enkele themaavonden.

ach
toff
e

Ben je
geïnteresseerd?
Neem contact
op met Frank
Hopman op
tel. (0297)
285993 of
mail
fhopman@
xs4all.nl.

Slachtoffer met
verbrandingen
wordt
gerustgesteld.
Bewusteloos slachtoffer wordt door EHBO’er onder controle gehouden
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Open Monumentendag
Vinkeveen - Op 13 september
zijn er weer heel wat gebouwen die hun deuren open hebben staan.
Zo ook de Rooms-Katholieke
Kerk in Vinkeveen. Deze kerk
is open van tien uur ‘s morgens
tot vijf uur in de middag.
Om zeven uur is er een gebedsdienst. Hierna blijft de

Keurslagerij Bader
verzorgt Mega BBQ
Regio - Tijdens het popfestival
Zand 2008 jl. vond de grootste barbecue van Nederland plaats. Maar
liefst 5.000 mensen genoten tijdens
het popfestival op het Almeerder
strand van een heerlijke barbecue,
verzorgd door Keurslagerij Bader.
Het team van Keurslagerij Bader
heeft tijdens het popfestival ZAND
een unieke prestatie neergezet.
Zonder blikken of blozen werd een
heerlijke barbecue voor 5.000 mensen tot in de puntjes verzorgd. Een

team, bestaande uit maar liefst 55
medewerkers bakte duizenden hamburgers, sateetjes, procureurlapjes
en shaslicks. Deze vleeslekkernijen
werden aangevuld met zelfgemaakte (aardappel)salade, verschillende
sausjes, stokbrood en een drankje.
Om het geheel in goede banen te
leiden stond er op het terrein een
enorme tent, waarin al het lekkers
werd bereid en de bezoekers van
de maaltijd konden genieten. Onder
het publiek bevonden zich ook 750

Keurslager Club leden die bij een
speciale actie de VIP kaarten hadden gewonnen.
Dit succes smaakt de Keurslagers
naar meer, daarom zal deze afsluiter
van het barbecueseizoen zeker een
vervolg krijgen.
Deze prestatie van Keurslagerij Bader bevestigt het vakmanschap
maar weer eens. Of het gaat om een
gezellige barbecue voor twee of een
grandioos bedrijfsfeest, ze draaien
er de hand niet voor om.

Lekker buiten leven
zonder nat te worden
Nieuwkoop - Steeds meer mensen zoeken in de tuin bescherming
tegen de buitenwereld. Een wens
van veel mensen, die hun tuin duidelijk zien als een gebruiksruimte en net zoveel comfort willen als
in de woonkeuze. Ze houden van
een groot terras met tafel en stoelen en veel accessoires. Ze willen
graag genieten. In stijl, natuurlijk!
Een stijlvolle overkapping is net als
een serre, maar dan in de openlucht. Extra leefruimte vergroot uw
woongenot. Met creatieve oplossingen bestrijden we onze onstui-

vol vormgegeven modellen die aansluiten op de
architectuur
en uitstraling
van uw huis.
Een degelijke veranda is
een duurzaam
uitgevoerde
en
dragende constructie
met een stabiel en stevig

Binnen is buiten
Er zijn vandaag aan de dag stijl-

framewerk dat ook de herfst en
winterstormen, maar ook de heftige zomerse onweersbuien probleemloos kan weerstaan. Daarnaast moet er gezorgd worden
voor voldoende afwatering en een
dakoppervlak dat voldoende groot
is.
Wie kiest voor een aluminium veranda maakt – eerlijk is eerlijk – de
meest optimale keuze.
Waarom? Omdat u met een aluminium veranda kiest voor een esthetisch fraai resultaat waarin licht
en lucht de hoofdrol spelen.

STIJL 2000 laat in haar showrooms
duidelijk zien hoe een veranda er
in werkelijkheid komt uit te zien.
Een veranda is een aanschaf waar
men zich goed voor moet laten informeren. In eigen fabriek worden de profielen op maat gemaakt
en wordt de veranda vooraf opgebouwd. Door de bundeling van
ervaring van STIJL 2000 met de
bouwkennis van Bouwbedrijf Bovenland is een “stijlvolle” bouwoplossing gegarandeerd.
De showroom van
STIJL 2000 Nieuwkoop
is aan de Energieweg 30
(Industriepark),
tel: 0172-570489.

Nog enkele plekken vrij op 15 september

‘Bankieren via Internet’
moeilijk?
Uithoorn - Rabobank Regio Schiphol verzorgt in de maand september op diverse locaties speciale
cursussen ‘Bankieren via Internet’.
De eerste cursus vond plaats op 8
september in de Openbare Bibliotheek Uithoorn en liet de deelnemers kennismaken met deze manier van bankieren.
De cursus van de Rabobank bestaat uit twee onderdelen. In het
eerste gedeelte krijgen de deel-

nemers uitleg over de mogelijkheden die het bankieren via internet
biedt. Tijdens het tweede gedeelte
gaan de deelnemers direct achter
de computer aan de slag. Met diverse opdrachten wordt alles nog
eens doorgenomen en uiteindelijk
kan iedere deelnemer daadwerkelijk overboekingen verrichten
via de computer met passen van
de Rabobank.
Internetbankieren is echt niet

De kerk is van buiten fraai verlicht en binnen is dit mooi te
zien door de gebrandschilderde ramen.

Ook is de kerk feestelijk versierd en sfeervol verlicht.
Er treedt een aantal artiesten
op met muziek en zang, ook
kunt u voor het eerst luisteren
naar en kennismaken met het
pas opgerichte zeemanskoor
o.l.v. Wim Holla.
U bent van harte uitgenodigd
op deze avond.

Open Huis bij
Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Aanstaande zondag is
dé gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij Dans- en Partycentrum Colijn in Uithoorn. De middag
is gereserveerd voor de kids; tussen 15.00 uur en 16.30 uur workshops popshowmusicaldance voor
kinderen tussen de 6 en de 11 jaar
en breakdance voor kids vanaf 7
jaar. De docenten van Danscentrum Colijn zullen weer alles uit de
kast halen om de kinderen te laten
ontdekken dat dansen niet alleen
goed voor ze is maar ook ontzettend leuk om te doen. Axel en Heleen Colijn: “Wij vinden het belangrijk om het palet breed te houden,
iedereen moet bij ons terecht kunnen en zich prettig voelen. Natuurlijk moeten de lessen van een kwalitatief hoogstaand niveau zijn maar
het plezier in het bewegen op muziek staat bovenaan.” Danscentrum
Colijn heeft dit jaar een nieuwe balletdocente, Merel, aangetrokken. Zij
is HBO-gediplomeerd aan de academie van Lucia Marthas. Zij zal de
lessen verzorgen voor de popshowmusicaldance en de hip hop. Met
name de hip hop is een dansvorm
die steeds meer in de belangstelling
komt. Het gaat conditioneel en motorisch gezien nét een stapje verder
dan de popshowmusicaldance. Van-

daar dat de hip hop wordt aangeboden aan teens vanaf 12 jaar.
Wat betreft de breakdance werkt
Danscentrum Colijn al voor het vijfde seizoen met Sylvain. Axel en Heleen: ”De samenwerking met Sylvain
bevalt goed, hij is een betrouwbare docent met een enorm hoge eigen vaardigheid. Voor kinderen is

het gaaf om te zien wat ze uiteindelijk kunnen bereiken met hun sport.
Wanneer de docent dan ook zelf kan
laten zien hoe een ‘head-spin’ eruit
ziet, dan trekken ze zich daar enorm
aan op.”

Paren
De avond, tussen 20.00 uur en 23.00
uur, staat geheel in het teken van
de teens en paren. Er zullen diverse
workshops worden gegeven, daarbij valt te denken aan een quick
step, popshowmusicaldance en hip
hop, rock ’n roll en salsa. Er zal ook
een demonstratie latijns amerikaans
worden verzorgd door Alex en Lisa. In de andere zaal zal het informatieteam klaar zitten om informatie te verstrekken en in te schrijven, natuurlijk onder het genot van
een drankje uit de spiksplinternieuwe bar.
Axel en Heleen: “Er komt steeds
meer belangstelling voor het stijldansen, dat komt natuurlijk ook door
de media, deze ‘ademt’ de laatste jaren dans, dans en nog eens dans.
Wij vinden het ontzettend leuk dat
ook de teens de weg naar de dansschool nog steeds weten te vinden.”
“Wij zitten beiden al 20 jaar in het
vak en hebben de aanmeldingen op
en neer zien gaan. Eén ding staat
voor ons als een paal boven water:
dansen is goed voor je lijf, geeft plezier en ontspanning én er worden
vele nieuwe vriendschappen geboren op of naast de dansvloer.”
Meer info? www.colijndancemasters.nl of 06-53559450

Monumentendag in
Uithoorn
Aluminium is duurzaam, stabiel,
vorm- en maatvast, uitstekend recyclebaar en vergt nauwelijks onderhoud. Bovendien is aluminium
verkrijgbaar in veel RAL-kleuren.
Door toepassing van niet thermisch geïsoleerde profielen is een
veranda gunstiger geprijsd dan
een serre. De veranda wordt voorzien van geïntegreerde hemelwaterafvoeren en een solide betonfundatie. De dakbeglazing kan bestaan uit poly-carbonaat of veiligheidsglas.

mige en onvoorspelbare Hollandse weersinvloeden.
Met een terrasoverkapping hoeft u
uw tuinmeubels niet meer te verplaatsen bij regen. U kunt eerder
buiten zitten in de lente, en nog
langer genieten van de nazomer.
Bovendien heeft u nagenoeg geen
lichtverlies. Een veranda is niet alleen een genot voor ons welzijn,
het is ook een waardevolle investering van uw huis.

kerk open tot middernacht,
want in het kader van het 125jarig bestaan van deze kerk
wordt er ‘s avonds een culturele avond (nacht) georganiseerd.

moeilijk. Wilt u dit zelf een keer
ervaren? Op maandagochtend 15
september van 10.00 tot 12.00 uur
zijn er nog enkele plekken vrij in
de Bibliotheek in Uithoorn.
U kunt zich voor deze cursus aanmelden via telefoonnummer 02354 98 590. Uiteraard kunt u zich
ook via e-mail aanmelden. Het
adres is communicatie@regioschiphol.rabobank.nl.
U bent van harte welkom!

Uithoorn - In Uithoorn zetten op
Open Monumentendag 13 september drie monumenten de deur open
om bezoek te ontvangen.
Men kan de sfeer proeven in de Thamerkerk, bier proeven en van kunst
genieten in brouwerij De Schans en
rondneuzen en kijken hoe beeldhouwer Gerard van Hulzen aan het
werk is in zijn atelier op het Fort aan
de Drecht. De Open Monumentendag duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Thamerkerk
De naam Thamerkerk verwijst naar
het buurtschap Thamen, dat lag ter
hoogte van de Europarei. Het ontvolkte toen de bewoners door de
vervening werden gedwongen hoger en droger langs de Amstel te
gaan wonen. In 1663 werd in de
bocht van de Amstel een kerk gebouwd, die in 1834 door het huidige
gebouw werd vervangen. Het ontwerp in Biedermeier stijl was van de
hand van gemeentelid L. van Heusden. De Thamerkerk onderging twee
rigoureuze verbouwingen. De eerste
begin twintigste eeuw, toen het balkon werd aangelegd en het orgel,
dat ouder is dan de kerk, van achter
naar voor verhuisde. De tweede verbouwing vond begin jaren negentig
plaats. De kerk is nog immer in gebruik bij de protestantse gemeente van Uithoorn. Daarnaast exploiteert de Stichting Beheer Historisch
Erfgoed Uithoorn het gebouw. Alleen op Open Monumentendag kan
men via de ingang die naar het or-

gel voert en die te vinden is op het
kerkhof over het tongewelf heen
naar het torentje klimmen, om van
daaruit van een panoramisch uitzicht over het dorp en de polders te
genieten. In de kerk wordt van tijd
tot tijd het orgel bespeeld.
Brouwerij
Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen door verschillende families
werd het rijtje woningen eind vorige eeuw nog eens goed onder handen genomen door de huidige gebruikers. In 1996 werd de basis restauratie voltooid, waarmee het complex weer werd teruggebracht tot de
originele omvang. Ooit was het een
groot woonhuis, met iets rechts van
het midden de hoofdingang en in
de steeg achter de poort links een
dienstingang, waarvan nog sporen
te zien zijn in de buitenmuur. Het
gemeentelijke monument werd ingericht als ambachtelijke bierbrouwerij annex bierspeciaalzaak De
Schans. Wie binnen rondkijkt krijgt
een indruk van de sfeer van het oorspronkelijke woonhuis met uitzicht
op de royale tuin met tuinhuis. In het
proeflokaal is een expositie van Piet
van Gelder en kan men zich laven
aan een gratis monumentenbiertje.
Zijn schilderijen hebben een industriële invalshoek en tonen haven en
bouwplaatsen. Ook worden foto’s
geprojecteerd van winkels en bedrijven in de Schans een eeuw ge-

leden, plus een visie op de toekomst
van Uithoorn. Die zowel zal prikkelen als schokken.
Fort
Dwars door Uithoorn loopt het tracé
van de Stelling van Amsterdam, een
eind negentiende/begin twintigste
eeuw aangelegd verdedigingswerk,
bestaande uit een 135 kilometer
lange dijk en een veertigtal forten.
Het gebied buiten de dijk, die een
ruime cirkel trok rondom de hoofdstad, zou in tijden van nood onder
een laagje water worden gezet. De
forten bewaakten de droogliggende
toegangswegen tot de stad, waarover een aanvallend leger zou moeten optrekken. Van augustus 1914
tot eind maart 1916 was de Stelling
van Amsterdam op oorlogssterkte,
al zijn er geen onderwaterzettingen
geweest. Fort aan de Drecht werd
voltooid in 1911. In de ruimtes waar
de soldaten verbleven zijn nu onder
meer de werkplaatsen van Crea ondergebracht, galerie Het Fort, bedrijfjes, restaurant Amstelfort en
heeft beeldhouwer Gerard van Hulzen zijn atelier. De beeldhouwer zal
deze zaterdag daar aan het werk zijn
en mensen zijn welkom om bij hem
te kijken en hem vragen te stellen.
Zowel over zijn kunstenaarschap
als over het fort, want ook daarover
weet hij honderduit te vertellen. In
de keelkazemat, waar het geschut
stond opgesteld, is een permanente expositie over de Stelling van Amsterdam.
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Effectief bewegen voor 55+
Uithoorn - Efficiënt lichaamsgebruik in het dagelijks leven is het
onderwerp van deze kort durende cursus. Hoe kunt u allerlei dagelijkse handelingen als lopen, staan,
liggen, opstaan en zitten zo uitvoeren dat ze minder energie en kracht
kosten. Het resultaat is dat u na
de cursus alles langer kunt blijven

doen en minder kans loopt op overbelasting.
De cursus is praktisch gericht en
wordt gegeven door een gespecialiseerd fysiotherapeute. Duur van
de cursus: 4 bijeenkomsten van 1
uur, op vrijdag van 10.30-11.30 uur,
de cursus start 19 september. Kosten: 18 euro. Locatie: wijksteunpunt

Ponderosa aan de Plesmanlaan 27
in Uithoorn.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met: Judith
Smeenk, sociaal cultureel werker Vita welzijn en advies. Wijksteunpunt
Bilderdijkhof 1. Telefoon:0297- 532
327 / 567 209. e-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

Handtekeningen ingezameld
voor behoud magnolia
Uithoorn - Nu de officiële bomenlijst klaar is komen natuurlijk de reacties. En één daarvan was van mevrouw Diele die zich sterk heeft
gemaakt voor het behoud van de
reusachtige magnoliaboom aan de
N201. Het is ook een prachtig gezicht en absoluut de moeite waard
om je daar voor in te zetten. “Wij
vinden dat de mooiste boom van
heel Uithoorn”, aldus mevrouw Diele. “Op Koninginnedag heb ik toen
80 handtekeningen verzameld van
mensen die vlak bij de boom wonen of werken en ook van het ge-

zinsvervangend tehuis. “Het zou een
slechte zaak voor de gemeente zijn
als deze boom zou verdwijnen. Het
is een herkenningspunt en van culturele en historische waarde. Vier
keer per jaar verandert de boom en
de kroonwijdte is niet minder dan 14
meter breed.” Mevrouw Diele kwam
met de suggestie om een speciaal pleintje te maken met de boom
als middelpunt en dat pleintje kon
dan Burgemeester Groenplein genoemd worden. Uiteindelijk waren
het er 400 handtekeningen geworden die aan wethouder Jeroen Ver-

heijen overhandigd werden die constateerde dat hij niet verbaasd was
dat er zoveel handtekeningen verzameld zijn. Want deze boom heeft
hoog gescoord. De woningen erom heen worden gesloopt zoals bekend, maar omdat deze boom ook
geen honderden jaren oud kan worden kan de boom daar nog minstens twintig jaar staan. De wethouder kon echter niet de garantie geven dat de boom inderdaad behouden zou blijven maar zei dat zij hun
best zouden doen om de boom een
waardige oude dag te bezorgen.

Gemeente verstrekt
lening aan KDO voor
vervangende nieuwbouw
Uithoorn/De Kwakel – Maandag
jl. heeft wethouder Jeroen Verheijen en het bestuur van sportvereniging KDO in De Kwakel een overeenkomst ondertekend waarmee
de gemeente aan KDO een renteloze lening verstrekt van 2.25 miljoen euro. Het bedrag wordt besteed voor nieuwbouw van de bestaande club en kleedaccommodatie met de kleine gymnastiekzaal. Ook is het de bedoeling dat de
sportvereniging haar sportaanbod
kwalitatief wil verbeteren. De lening
is destijds via een motie in de gemeenteraadsvergadering aangenomen. KDO moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet
binnenkort een door de ledenvergadering goedgekeurd businessplan
aan de gemeente worden overgelegd met het definitieve bouwplan.
Ook moet KDO aangeven hoe in de
komende 40 jaar het jaarlijkse aflossingsbedrag van ruim 55.000 euro
gedekt gaat worden. Verder is KDO
verplicht bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport een aanvraag in
te dienen voor het garanderen van
een renteloze lening tot een bedrag
van 10% van het totaalbedrag.

Aandacht voor Amstelland Live!

Bosmobiel rijdt rockend
rond door Uithoorn
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 13
september rijdt de Bosmobiel van
12.00 tot 14.00 uur door Uithoorn.
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
vestigt met dit elektrisch aangedreven voertuigje de aandacht op het
rockconcert Amstelland Live! dat
zaterdag 27 september wordt gehouden in Mijdrecht. De opbrengsten van dat concert gaan helemaal
naar de aanschaf en exploitatie van
de Bosmobiel. Dat is een soort grote golfkar waarmee slecht ter been
zijnde Uithoornse en Kwakelse senioren toch van de natuur in het Amsterdamse Bos kunnen genieten.
Amstelland Live!
Bij de Bosmobiel klinkt zaterdag al
rockmuziek van groepen als Focus,

Oberg, Knight of the Progs.
Het zijn namelijk deze klinkende namen uit de rockgeschiedenis en de
huidige rock scene die op 27 september medewerking verlenen aan
Amstelland Live! in De Meijert. Het
wordt een geweldig swingende en
rockende avond, waarvan het nog
de vraag is of het dak van De Meijert er aan het einde van de avond
nog op zit of eraf is. En dat voor 30
euro per persoon, terwijl ook nog
een goed doel wordt gediend! Dat
maakt de avond er alleen nog maar
leuker op. De zaal van De Meijert
gaat open om 19.30 uur en om 20.00
uur begint de zaak te rocken.
Voor relaties
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn

bestrijkt het gebied van Aalsmeer
tot en met Mijdrecht en heeft voor
bedrijven in de regio verschillende
arrangementen samengesteld. Met
relaties of met personeel kan voorafgaande aan de swingende avond
worden genoten van ofwel een buffet of een muzikaal omlijst diner. En
natuurlijk met de mogelijkheid van
een Meet & Greet met de optredende muzikanten.
Bedrijven of individuele muziekliefhebbers die meer willen weten over
de feestavond, kunnen de website www.amstellandlive.nl raadplegen of een mailtje zenden naar baggenjan@gmail.com. Ook kan met
De Meijert contact worden opgenomen: 0297-284097.

KDO 1 start de competitie
met uitoverwinning
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd op het programma. In
Nederhorst den Berg moest er aangetreden worden tegen nieuwkomer Nederhorst. Nederhorst speelde twee seizoenen geleden nog in
de zesde klasse, maar heeft zich inmiddels na twee kampioensschappen ontpopt tot vierdeklasser, een
prestatie van weleer. De nieuw zittende trainer Ron Langhout gaf na
een uitgebreide voorbereidingsperiode de volgende spelers zijn vertrouwen: Peter Onderwater, Rainier
Onderwater, Maykel Sitvast, Michael
Meijer, Bart Tilburgs, Dennis Onder-

water, Sven Vlasman, Paul Hogerwerf, Dennis Roolker, Rick Kruit en
Patrick Schijff. KDO startte de wedstrijd goed en Nederhorst moest alle zeilen bijzetten om de Kwakelaars
in bedwang te houden. Na vijf minuten werd de felheid beloond en
kwam KDO op voorsprong. Een droge vrije trap van Rick Kruit belandde
via een verraderlijke stuiter achter
de Nederhorster doelman, 0-1. KDO
behield in het verloop van de eerste helft het overwicht en vergrootte in de 20e minuut zijn voorsprong.
Na het vroeg opjagen van de Nederhorster verdediging kwam de bal bij
Rick Kruit terecht. Kruit maakte een

slimme actie en speelde in op de van
Argon overgekomen Dennis Roolker op de rand van het zestienmetergebied. Roolker nam de bal aan
en schoot uiterst secuur de bal in de
linkerbenedenhoek, 0-2. Na deze riante voorsprong zakte KDO wat in,
wat ertoe leidde dat Nederhorst beter in de wedstrijd kwam. Vlak voor
rust wist Nederhorst na matig verdedigen aan Kwakelse zijde de aansluitingstreffer te maken, 1-2. In de
rust probeerde de fanatieke trainer
Ron Langhout zijn mannen te overtuigen dat ze goed bezig waren en
dat de voorsprong behouden kon
worden.

Betrokkenheid Wijkcomité
Amstelhoek bij plan- en
besluitvorming vergroot
Amstelhoek - Het Wijkcomité Amstelhoek heeft de afgelopen tijd diverse successen geboekt in het
overleg met gemeente Uithoorn en
gemeente De Ronde Venen. Na intensief overleg met de betrokken
ambtenaren van beide gemeenten
inzake de voorgenomen plannen
rondom de Prinses Irenebrug is toegezegd dat het Wijkcomité zal deelnemen aan de discussieronde die
plaatsvindt met verschillende betrokken partijen. In de discussieronde zullen de drie varianten van de
oeververbinding tussen de Amstelhoek en Uithoorn besproken worden.
Afgelopen donderdag is tijdens De
Ronde Tafel Gesprekken van Gemeente De Ronde Venen, ter voorbereiding op de besluitvorming in

de Raadsvergadering op 18 september aanstaande, gesproken over
het opstellen van een structuurvisie voor Amstelhoek. In dit voorstel (startnotitie structuurvisie Amstelhoek) wordt voorgesteld om een
procedure op te starten voor de ontwikkeling van een visie op de invulling van de nog vrij te komen locaties Engel, Pothuizen, Van Vliet en
de stroken langs de huidige N201
die vrijkomen na omlegging van de
N201. In grove lijnen zal de bestemming en invulling van genoemde
gebieden worden geschetst, zodat
ook voor de langere termijn de juiste keuzes worden gemaakt.
Wethouder
Gezien de vele ontwikkelingen binnen Amstelhoek hebben de betrok-

ken wethouder en ambtenaren in de
startnotitie voorgesteld om op korte termijn tijd en geld uit te trekken
voor deze procedure. Hierdoor is er
niet alleen tijd voor diverse onderzoeken.
Ook de bewoners kunnen op deze manier optimaal worden betrokken bij de afwegingen die gemaakt
moeten worden. Het Wijkcomité zal
hierin serieus genomen worden. Het
wijkcomité is verheugd over deze
ontwikkelingen.
Zij hopen van harte dat de Gemeenteraad op 18 september aanstaande instemt met het voorstel en dat
daadwerkelijk een dialoog tussen
bewoners en gemeente zal plaatsvinden.

Expositie in kader van
Finse kunst

Uithoorn - Of in Nederland
woonachtig maar van Finse afkomst of echt wonende in Finland: In ieder geval hebben de
Finse kunstenaars die tot en met
26 oktober exposeren in Fort
aan de Drecht iets met Finland
te maken. Heel verschillende
kunstwerken zijn te bewonderen, variërend van diverse schilderijen tot houtsneden, sieraden
en kunstwerken van brons of
ander materiaal. Het bijzondere van deze tentoonstelling was
wel dat deze geopend werd op
7 september door de ambassadeur van Finland Mikko Jokela.
Deze gaf in zijn speech aan dat
het Finse landschap op schilderijen als ook andere kunstwerken te zien zijn en dat de kunstuitingen zelfs tot Rusland toe lopen. De ambassadeur vestigde
nog wel even de aandacht op
het feit dat de Pesä groep (de
groep waaraan de kunstenaars
verbonden
zijn) helaas
alleen maar
vrouwelijke kunstenaars telt en
dat hij verheugd zou
zijn als ook
het mannelijke element vertegenwoordigd
zou
zijn. Maar
volgens de
kunstena ressen zelf
werken de
Finse mannen hier en is er nog geen man
gevonden die ook aan kunst
doet. “De Finse tango is een belangrijk element in de Finse samenleving en wordt ook weerspiegeld in deze kunst. Namelijk het romantische en het nostalgische aspect. Dat is dan de
Satuma (Fairytale-land). Toevallig staat midden in de ruimte
een bronzen beeld van een tango danser, gemaakt door Katri Schweitzer. Zij vertelt: “Mijn
grootmoeder was Finse en in de
dagboeken van mijn grootmoeder las ik dat haar dochter een
Finse danseres was.
Oudtante
In 1913 kwam de tango via Argentinië naar Finland en mijn
oudtante heeft eigenlijk de tango geïntroduceerd in Finland en
gaf tot aan het eind van haar leven ook dansles in de Tango.

Het wordt altijd wel gezien als
een heel onzedelijke dans maar
dat is het eigenlijk helemaal
niet. Er bestaat nog een schilderij van mijn oudtante waarop zij te zien is aan het dansen
op blote voeten en alleen een
dun hemdje aan. Maar ze had
zo lang zwart haar dat er niets
te zien was.
Zij kwam naar Nederland en
kwam daar terecht in die burgerlijke samenleving van die jaren, terwijl zij uit dat natuurland
kwam. Ik heb daar vaak over
nagedacht hoe moeilijk dat voor
haar geweest moet zijn.” Katri is
gek op papier en heeft ook twee
windlichten gemaakt van handgeschept vezelpapier. Het gaat
altijd om een holle ruimte die
beschermd wordt door de huid.
Ook bij de twee kandelaars die
raku gestookt zijn, een speciale Japanse manier van stoken

waarbij de voorwerpen uit de
oven van 1000 graden gehaald
worden en in een ton met zaagsel gedaan, dan deksel erop.
Het zaagsel vliegt in de brand
en daardoor krijg je een bepaalde metaalglans en de rook van
het zaagsel trekt in het voorwerp. Bij de ingang staat een Tibetaanse lamp. “Ik heb er dag
en nacht aan gewerkt naar aanleiding van de opstand in Tibet. De communicatie is de buitenvorm en meditatie is de binnenvorm. Voor inspiratie heb je
ruimte nodig. Je wil iets meer
laten zien dan alleen het materiaal”, aldus Katri die ook oprichtster is van Pesä. ”Dat betekent nest. Waar de jonge vogels warmte bij elkaar zoeken
maar toch ook weer uitvliegen.
Er is het gevoel dat ons bindt.
Het gaat er niet om elkaars werk
te beoordelen. Hoewel het soms

ook wel moeilijk is omdat velen
ook weer teruggaan naar Finland en dan de groep weer verandert. In de kennismaking zit
al het afscheid.”
IJsblauw
Verder zijn er diverse schilderijen van Tiina van der Korput
waarvan een aantal in ijsblauwe kleuren met als onderwerp
winter of herfstakker. Maar
ook grote kleurige schilderijen
waar de vlammende waterlelie
als middelpunt uitspringt. Ook
grappige schilderijen van een
konijn. dat in de winter naar een
aantal witte ballen die in een
soort lichtgevende hoop liggen.
Vogelschilderijen. Van Kirtsi de
Fluiter-Ijas weer een heel ander
soort schilderijen en ook bloemen uit de Ardeche. Van Minna Räty zijn er sieraden te zien
van vilt, gerecycled glas, natuursteen en
kralen. “Ik
woon al
twintig jaar in
Nederland maar
ik heb een
vakantiehuis in
Finland
en ik wil
ook het
Fins doorgeven aan
mijn kinderen. Ik
liep al een
tijdje rond
met het
idee om
takken
met vilt te
bekleden en toen kwam het verzoek om deel te nemen aan deze expositie en heb ik deze sieraden gemaakt. Je hebt er wel
veel geduld voor nodig.” Marjatta Ranta-Iso tenslotte vervulde
een tweeledige functie.
Zij zorgde samen met Hans
Kromme voor het muzikale effect maar er hingen ook houtsneden van haar. Zij ziet in de
natuur een mooie plek en maakt
daar dan een foto van en maakt
dan de tekening van die foto op
een stuk triplex en dan volgt de
reductietechniek van de kleuren. Zij gebruikt ook bepaalde delen van de foto. Marjatta
speelde oude Finse liedjes uit
de zestiger en zeventiger jaren
op gitaar en drum. Kortom, een
expositie die beslist de moeite waard is ook om eens nader
kennis te maken met de Finse
kunst.
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Ingenieuze en veel Kwakelse
items bij kermisoptocht
De Kwakel - Er was weer heel veel werk verricht aan de wagens van de grote kermisoptocht in De Kwakel. Van vele plankjes hout tot
gipsen platen en bloemversieringen. Je kon
het zo gek niet bedenken of elk materiaal was
wel gebruikt. Wekenlang wordt er aan de wagens gewerkt en het eindresultaat mag er dan
ook zijn. Opgesteld op het dorpsplein was het
wachten geblazen voor het startsein werd gegeven en daar ging de tocht het dorp in waar
langs de wegen de bewoners al stonden te
wachten. Sommigen hadden zelfs stoelen naar
buiten gesleept want voordat zo’n indrukwekkende stoet voorbij is ben je wel even bezig.
Albert Blommestein, voorzitter, vertelt dat de
deelnemers via een brief de uitnodiging krijgen en dan ook op de hoogte worden gesteld
van de regels. Zoals de hoogte, de breedte en
dergelijke. Op de vrijdag voor de tocht vond in
het fort de loting plaats met het Rad van Fortuin. “Die loting moet er ook wel zijn”, vertelt
Albert “want niemand wil voorop en ook niemand achteraan.” De deelnemer drukt op een
knop en dan verschijnt je volgordenummer. Op
zaterdag vond de technische keuring plaats.
Dat gebeurde door vijf teams van het comité
die langs de bouwplekken gingen. Dat was bij
boeren en kwekerijen in de omtrek. Dan zijn
ook de eventuele problemen bekend en kan
men daar nog zaterdag zondag en maandag
aan sleutelen. Voor de eerste keer waren er
nu drie wagens geselecteerd met jongeren,
namelijk nummer 10, 11 en 12. Dat zijn dan
jongeren van 16 tot 18 jaar. Er wordt streng op
de leeftijd gecontroleerd.
Bieravond
De Duitse bieravond die de avond daarvoor
plaatsvond was ter opwarming van dit evenement aldus Blommestein. Wat de mooiste
wagen betreft vond Albert het moeilijk om te
gokken. Andere jaren heb je wel dat iedereen
al meteen er een mooiste wagen uitpikt maar
nu is dat toch niet zo makkelijk. Grappig was
de caravan van de ‘Rollingstones on holiday’.
Vijftien jaar lang zijn zij opgetreden als de Rollingstones, maar nu dus even vakantie. Verder
nog grappig, halverwege een drijvend vlot met
dopingcontrole en bij de kerk was een soort
camping gebouwd waar je kon overnachten.
Natuurlijk waren er ook wat ongelukjes zoals
een trekker die het liet afweten maar met behulp van een sleeptrekker werd het probleem
verholpen. Je keek je ogen uit. Zo was er een
gigantisch Vikingschip met gehoornde Vikingen waarvan één indringend op de gong
sloeg. Er was een wagen met ‘brandend zand’
waarbij het bekende liedje van Anneke Grönloh werd gespeeld en ‘strandmensen’ in Hawaïhemden en strooien hoeden het zonnige
uiterlijk benadrukten, Het Quakels Zomercarnaval helemaal versierd met anthuriumbladen
(vast van een kweker), De badman met een
badkuip waarin via een kraan sop werd ingespoten. Je kon ook precies zien waar de tocht
langs gegaan was want overal zag je het sop
liggen. Het vuurspuwende monster met vurige
oranje, dat trouwens de eerste prijs kreeg. Een
suikerspinkarretje. Heel echt de wagen ‘In de
wieg gelegd voor de Kwakelse kermis’ met het
geluid van een huilende baby en grote ‘babies’
op de wagen (originaliteitprijs). Maar ook aan
schoonmaken werd gedacht met ‘Hoe schoon
is jouw huis’. Indianajones met dames in tropenpakken. De holbewoners die vervaarlijk
zwaaiden met hun knuppels.
Heksen
Ook ‘Hekstreme make over’ was een leuke
wagen met de heksen met prachtige puntneuzen, grote heksenhoeden en natuurlijk de
bezemstelen. De pinguïns lopen WARM met
een tekst over het broeikaseffect. De oliesjeiks
waren ook niet vergeten met de wolkenkrabbers. De Koninklijke landmacht met geschikt
of ongeschikt. Een mooie wagen met Japanse
Mix, prachtige dames in sarong en roze parasols. ‘Sensation White’ zoals de naam al zegt
met de mensen in witte pakken en overal witte
ballonnen. Het tatoeëren was ook niet vergeten. ‘Wij doen het op zijn Grieks’ met een nagebouwd Grieks plein en tempel met zuilen. ‘I
saw the light’ met betrekking tot Amstel Light.
De gladiatoren met paarden en renwagen. Een
bijenkorf met bijtjes, Het mega piratenfestijn
met gevaarlijk uitziende piraten, de boerendakkapel, prachtig opgebouwd uit houtjes met
schoorsteen en al. ‘t Quakels slot echt indrukwekkend en zo kun je wel doorgaan. De stoet
werd voorafgegaan door de wagen van het
feestcomité, van Stichting de Kwakel toen en
nu en Tavenu. Op de eerste vijf plaatsen stonden respectievelijk: DKHC’s Vlammende Rockabilly Hot Rod, Vikingschip Hollandia, Quakel
Air, ‘t Quakels Slot en Ter land ter zee en in de
lucht. De Aanmoedigingsprijs ging naar I saw
the Light en de Ouwe Knarrenprijs ging naar
Hobbyclub 50 jaar. De uitslag van de raadprijs
G. Hogerwerf, Henny Kouw, van Ron, Ria van
Diemen en Piet Rewijk. De 56e kermisoptocht
is weer een succes gebleken en gelukkig bleef
het droog op een paar spettertjes na.
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OPEN DAG BRANDWEER

‘DE RONDE VENEN’ ZATERDAG 13 SEPTEMBER A.S.
Brandweer “De Ronde Venen” organiseert op zaterdag 13
september a.s. een fantastisch brandweerspektakel, de
brandweerdag. Deze wordt in en rond de brandweerkazerne in Vinkeveen georganiseerd. Er is een spannend, leerzaam en vooral gezellig programma samengesteld voor het
hele gezin.

LOCA
Brandwe TIE:
erka
Vinkevee zerne
n
ADRES:
Heren
(achter K weg 107
loosterp
lein)
TIJD:
10.00 tot
17.00 uu
r

meisjes, die op
een leuke manier
de basisprincipes
v a n
brandbestrijding onder
de knie
krijgen. Tijdens de brandweerdag laten
zij zien wat dit in de praktijk betekent. Een ploeg van het korps
demonstreert wat er allemaal komt kijken bij een ongeval, in
brandweertermen “technische hulpverlening” genaamd. Hiervoor wordt een ongeval op het terrein geënsceneerd. Samen
met de andere hulpdiensten wordt u getoond hoe slachtoffers uit hun benarde positie worden bevrijd. Zo’n kijkje achter
de schermen van de brandweer is natuurlijk een geweldige
ervaring voor de jeugd. Door middel van spuitspellen worden
echte branden nagebootst en met een echte brandweerspuit
in je handen word je overgoten met het echte brandweergevoel. Een rondrit in een echte brandweerauto versterkt dit gevoel alleen maar, en af en toe de sirene horen zal een heerlijke
spanning geven. Als je alle onderdelen van de brandweer hebt
doorlopen, ontvang je bovendien het felbegeerde diploma
“brandwachtertje”.

De brandweerdag is een uitgelezen gelegenheid om kennis te
maken met alle facetten van het boeiende brandweervak. De
brandweeruitrusting wordt getoond, waaronder de nieuwe
boot en natuurlijk ontbreekt de hoogwerker niet. Er staan diverse spuitspellen opgesteld en natuurlijk zijn er de hele dag
rondritten met de brandweerauto. In de kazerne is uniek beeldmateriaal van brandweer Vinkeveen en Waverveen te bewonderen.
Op het terrein staat een grote watertank opgesteld waarin de
brandweerduikers van Post Mijdrecht de diverse duiktechnieken demonstreren. Normaal zijn deze handelingen niet te zien
omdat ze onder het wateroppervlak worden uitgevoerd. Door
de transparante wanden van de tank wordt u juist een spectaculair beeld van de duikers onder water geboden. Ook andere
dienstverlenende instanties informeren u graag over hun werkHET PROGRAMMA:
zaamheden en apparatuur. Zo is de KLPD (Korps Landelijke Po10.00 Start opendag
litie Diensten) aanwezig en zal laten zien welke apparatuur zij
dagelijks gebruikt en waar het voor dient. Eindelijk eens de kans
11.00 Demonstratie jeugdbrandweer
om de politieagenten aan een verhoor te onderwerpen.
12.30 Demonstratie hulpverlening
En waar brandweer en politie aanwezig zijn mag natuurlijk de
14.00 Demonstratie jeugdbrandweer
ambulancedienst niet ontbreken. De ambulancepost is direct
15.30 Demonstratie hulpverlening
naast de brandweerkazerne gevestigd. Dagelijks wordt van
16.30 Prijsuitreiking kleur- en knutselwedstrijd
hieruit diverse malen uitgerukt voor vaak spoedeisende zaken.
Natuurlijk is er gelegenheid om eens een ambulance van binnen te bekijken en zijn er ambulancemedewerkers aanwezig Daarnaast is de brandweer altijd op zoek naar nieuwe mensen
om u uitleg te geven en vragen over hun vakgebied te beant- die willen bijdragen aan een veiligere gemeente.
woorden.
De basiseisen voor de brandweer zijn: een goede fysieke en
Deze open dag is tevens een uitstekende kans om u te laten psychische conditie, technisch inzicht, een praktische instelling,
voorlichten over de gevaren in en om uw huis en de wijze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om in
waarop u moet handelen bij eventuele calamiteiten. U kunt teamverband te werken. Herken je jezelf in dit profiel, dan is de
de brandweermensen vragen stellen, maar ook een team van vrijwillige brandweer iets voor jou! Ben je woonachtig en werkAjax Chubb is aanwezig. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in zaam in de gemeente en bereid de benodigde opleidingen te
brandbeveiliging. Zij zullen door middel van demonstraties u volgen, kom dan kijken op de open dag en we vertellen je alles
informeren over preventie, het bestrijden en nabehandelen van over het werk, de opleidingen en natuurlijk onze verenigingen.
relatief kleine brandjes, die door verkeerde benadering grote Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Dennis Plant, tel.
gevolgen kunnen hebben.
0297-551509 voor meer informatie.
Zowel de jeugdbrandweer als het korps geeft demonstraties. De jeugdbrandweer is een gezellige club van jongens en

Op bijgaande foto’s zie u de Rondeveense brandweerlieden
in een diversiteit van werkzaamheden
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Veel commotie om opheffen buslijn 140 naar Utrecht

Dubbele kosten : busabonnement en daar bovenop een treinkaartje
R
egio - Als alle plannen voor ‘een beter
openbaar vervoer’ vanuit De Ronde Venen

naar de stad Utrecht doorgaan, zullen ouders
van schoolgaande kinderen straks dieper in
de buidel moeten tasten. Dat komt omdat
buslijn 140 met ingang van 15 december aanstaande niet meer naar de stad Utrecht zal
rijden, maar als eindbestemming het station
Breukelen heeft. Vervolgens zullen de reizigers (lees: voornamelijk jeugdige scholieren
die in Utrecht naar school gaan) op de trein
moeten stappen. Dat betekent dat zij naast
het busabonnement van 54 euro ook een NSabonnement moeten kopen. En dat kost 66
euro. In totaal is men dan voor het kind 120
euro per maand (!) kwijt aan reiskosten.
Bij navraag blijken er ouders te zijn die het
dubbele van dat bedrag moeten ophoesten
omdat ook hun volgende kind met ingang van
dit schooljaar in Utrecht op school gaat. De
ouders hebben daarvoor uit eigen vrije wil
gekozen. Het staat iedereen immers vrij je
kind op een school naar keuze te sturen die
het beste bij hem of haar past. En daar hoort
een schoolopleiding in Utrecht ook bij. Studiefinanciering en/of een OV-jaarkaart krijgen
ze niet. Dat is pas aan de orde als ze 18 jaar
zijn. Hier gaat om kinderen vanaf 12 jaar. Verder lijkt de definitieve invoering van de
OV-chipkaart nog ver weg. Dan is
het toch beter het kind via
een rechtstreekse

REGIONALE OV OP DE
SCHOP

De ontstane commotie is het gevolg van het
feit dat gedeputeerde Jan Ekkers (VVD) van
de provincie Utrecht het nodig heeft gevonden het openbaar vervoer in de regio op de
schop te nemen. Samen met een aantal vervoersinstanties werkt(e) hij aan een ‘verbeterd en goedkoper openbaar vervoer’ in de regio. Door de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam CS en Utrecht CS kunnen er
méér treinen rijden. De NS kan dan vier keer
per uur tussen de hoofdstad en Utrecht een
(stop)trein laten rijden, waarbij ook het nieuwe station Breukelen als halte is opgenomen.
Dat was overigens al bepaald vóórdat wijziging in het regionale busvervoer ter sprake
kwam. Betrokken ouders van kinderen uit De
Ronde Venen die in Utrecht op school gaan,
hebben halverwege dit jaar aan de bel getrokken bij de Beleidsafdeling Openbaar Vervoer van de provincie, gedeputeerde Ekkers
en reizigersorganisatie ROVER. Dit naar aanleiding van de bekendmaking dat buslijn 140
zou worden ingekort met als eindbestemming
Breukelen station. Zij
hebben daarbij hun
verontwaardiging
en ongerustheid
op schrift gesteld
en via e-mail
aan de betrokken instanties toegestuurd. Uit
de correspondentie
die in
h e t
bezit
is
nt

e
em a
n
n
s
van deabo e ver
n
i
ze krant blijkt
e
c
i
r
t
v
S
dat het slecht geen
ijd echt C
t
steld is met heldere coms
i
r
e
t
municatie over dit onderwerp naar
ra r
n-U
Ext ukele
buiten, zowel van de provincie als van de
gemeente De Ronde Venen. Waar de provinBre
(bus)verbinding
naar school
te sturen? Kost een éénmalig abonnement. Als Gedeputeerde Staten hun zin doordrijven worden ouders van
schoolgaande kinderen op (hogere) kosten
gejaagd.

OUDE FIETS

Naast een forse verhoging van de kosten zullen kinderen ook meer reistijd kwijt zijn omdat ze moeten overstappen. Of er moet een
(oude) fiets bij Utrecht CS in het rek worden
gezet waarmee vanaf die locatie op school
kunnen komen. Daarvoor betaal je weer stallingskosten als je wilt dat je fiets veilig staat
overdag.
Wie voor de stadsbus kiest zal daarmee dan
verder reizen naar een halte in de buurt van
de school en dat kost dan ook weer geld.
Kortom, het wordt een heel gedoe. Ouders
van jonge kinderen in de regio die in Utrecht
op school gaan zijn bepaald niet blij met de
voorgenomen maatregelen. Verder kan ook
de veiligheid in geen geval worden gegarandeerd als een 12-jarige in zijn /haar uppie op het station staat en dan nog ‘even’ met
de fiets door de stad naar school moet. Instappen in de woonkern en uitstappen vlakbij school biedt wat dat betreft meer soelaas.
Dat geldt overigens ook voor mensen die hier
vanuit de regio voor hun werk naar Utrecht
moeten en omgekeerd. Ook ouderen zullen er
last van hebben als zij bijvoorbeeld op familiebezoek willen of gewoon een dagje uit naar
de stad.
Lijn 140 rijdt tot op heden in een bepaalde
dienstregeling vanuit Uithoorn een vaste route door Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen naar de
A2 en vervolgens naar Utrecht. De bus stopt
vervolgens bij een aantal haltes in UtrechtWest waar in de buurt zich de meeste scholen voor vervolgopleidingen bevinden (o.a.
ROC Utrecht en Havo/Vwo, UniC) en rijdt dan
door naar het Centraal Station. Het is één route, zonder dat kinderen die naar een van deze
scholen gaan behoeven over te stappen.

cie zegt dat er overleg is geweest met de betreffende gemeenten en met consumentenplatforms bleek de betreffende ‘ambtenaar
mobiliteit’ bij de lokale overheid van niets te
weten. En over welke consumentenplatforms
het gaat tast men eveneens in het duister.
Op duidelijke vragen van een Wilnisse bewoner aan gedeputeerde Ekkers wacht de eerste nog altijd op antwoord. Wel werd hem via
zijn e-mail adres een algemene brief van de
provincie toegestuurd met louter gegevens
die al lang bekend zijn, zoals welke buslijnen er worden opgeheven, c.q. ingekort, dat
de dienstregeling op 15 december van start
gaat en dat er reeds in 2006 (!) bindende afspraken met de NS zijn gemaakt. Gegevens
die ook te vinden zijn in de ‘Buswijzer, voorjaar 2008’. Als dat zo is rijst de vraag of daarbij nog wijzigingen mogelijk zijn. Ook schijnt
er na 15 december een ‘nieuwe vervoerder’
voor de buslijnen te zijn. Wie dat is wordt in
de brief niet vermeld. Verdere navraag leert
dat dit Connexxion lijkt te worden. De provincie hamert in haar brief wél voortdurend op
het feit dat men streeft naar een goed openbaar vervoersysteem en een ‘aantrekkelijk’(!)
reizigerstarief. In dat licht gezien blijkt dat er
volop aandacht wordt besteed aan de reizigersproblematiek van Loenen en Breukelen
richting Utrecht v.v., zowel in negatieve als
positieve zin, afhankelijk van het feit hoe je
het bekijkt. Woonkernen in De Ronde Venen
worden op geen enkele wijze genoemd, laat
staan dat er regelingen worden voorgesteld
waar inwoners uit de Noordwest hoek van de
provincie hun voordeel mee zouden kunnen
doen. Eerder wordt hen de enige rechtstreekse busverbinding met de stad Utrecht afgenomen. Kortom, het lijkt erop alsof de provincie
iedereen persé in de trein wil hebben om te
reizen van Breukelen naar Utrecht en terug.

KLACHT

Een herhaald verzoek van Inwoner Bart Schomaker uit Wilnis aan gedeputeerde Ekkers
om zijn vragen nu eens duidelijk te beantwoorden liep op niets uit. Ekkers liet via zijn
woordvoerder weten er niet aan er niet aan te
willen beginnen. Hij verwees naar de verga-

dering van de commissie Milieu, Mobiliteit &
Economie (MME) van de provincie op 29 september a.s. Reden dat Schomaker eind augustus hierover een officiële klacht samen
met zijn (onbeantwoorde) vragen heeft ingediend bij de adjunct griffier van de provincie,
de heer Ruud Poort. Die heeft te kennen gegeven dat zijn vragen op maandag 29 september in de vergadering van de commissie
MME als agendapunt zijn opgenomen tijdens
de bespreking van het onderwerp ‘Buslijnen
Breukelen’. Hierbij zullen alle ingezonden
stukken, brieven en e-mails over dit onderwerp ter beoordeling worden voorgelegd aan
de Statenleden. Wie zich geroepen voelt over
het opheffen van buslijn 140 ook nog iets te
willen meedelen, kan dit per e-mail tot en
met zondag 28 september doen. Stuur uw email aan de griffier van de commissie: ruud.
poort@provincie-utrecht.nl.
Overigens heeft gedeputeerde Ekkers over dit
onderwerp recentelijk een notitie toegezegd
die de commissieleden een week van te voren toegezonden krijgen. Gelet op de vele reacties die er uit De Ronde Venen maar ook uit
Uithoorn zijn gekomen heeft Statenlid Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren toegezegd zich ‘hard’ te zullen maken voor deze
zaak. Voorts zijn er meer commissieleden die
op de hand lijken te zijn van de ‘gedupeerde’
inwoners en nog eens extra naar het vervoersysteem willen kijken.
“Of het allemaal zal helpen is de vraag. Ik
weet wel zoveel van besluitvorming dat aan
de reeds gemaakte afspraken en voorgenomen plannen weinig tot niets meer te veranderen zal zijn. Naar mijn mening zullen anders veel betrokken ambtenaren bij de provincie en de vervoersmaatschappijen heel
zenuwachtig worden. Immers de afspraken zijn twee jaar geleden al gemaakt. Verder wordt gezegd dat het onderwerp met de
gemeenten en consumentenplatforms is besproken. Wat voor consumentenplatforms dat
zijn weet niemand en weten de gemeenten
het allemaal wel? Als je aanklopt worden de
schouders opgehaald.” Aldus Bart Schomaker, die zegt een uitnodiging te hebben ontvangen om op de avond van de 29e september aanwezig te zijn. “Natuurlijk ga ik er met
mijn partner naar toe, ik heb mij niet voor
niets zo ingespannen om mijn bezwaren kenbaar te maken. Die buslijn moet gewoon blijven bestaan. Als ik dit twee jaar geleden had
geweten vraag ik mij af of wij onze kinderen
in Utrecht naar school hadden laten gaan. Ik
denk ook dat er genoeg andere ouders zullen zijn voor wie het geen optie (meer) is hun
12 jarige brugklasser op de manier te laten
reizen zoals dat ons na 15 december wordt
opgedrongen. Dat houdt bovendien in dat je
beperkt wordt in de keuze van het onderwijs
voor je kinderen omdat zelfs het reizen naar
de school al niet meer betaalbaar is. Dat is
een volkomen ontoelaatbare situatie die je al
samenleving niet moet willen. Ik hoop dat er
meer mensen uit onze regio zijn die reageren bij Ruud Poort. De gedeputeerde moet eigenlijk niet meer om de stroom reacties heen
kunnen.”

NIET SERIEUS

Een van de kinderen van de eveneens in Wilnis woonachtige Simone Borgstede, Annika,
heeft samen met de dochter van Bart Schomaker, Laura, haar bevindingen over de kosten en het mogelijk opheffen van buslijn 140
afgelopen woensdag in deze krant kenbaar
gemaakt. Daaruit blijkt onder meer dat ook
de treinvertragingen aan de reizigersproblematiek kunnen worden toegevoegd. Wie
via internet zich heeft aangesloten bij ‘hyves’ kan alle reacties lezen op de140naarbreukelen.hyves.nl. Dat zijn er in korte tijd al
meer dan 160! Inmiddels zijn op het e-mailadres 140nietnaarbreukelen@gmail.com ook
al tientallen reacties binnengekomen.
Simone, de moeder van Annika, voelt zich net
zoals veel andere inwoners in De Ronde Venen, vaak niet serieus genomen als het gaat
om democratische besluitvorming en de belangenbehartiging richting de burger. Simone: “Concrete vragen worden door de provincie, noch door de gemeente niet beantwoord. Van hetzelfde laken een pak door Ekkers. Die kennen we hier ook van zijn houding
en standpunt met betrekking tot de toekomst
van Groot-Mijdrecht Noord. Nou dat weten we
inmiddels. Deze arrogante en erg met zichzelf
ingenomen bestuurder heeft gewoon lak aan
de mening en de wensen van de ingezete-

nen van deze hoek van de provincie. Wij wor- februari geprobeerd? Nog beter is de buslijn
den immers maar gezien als lastige mensen 140 gewoon te laten bestaan zoals deze nu
als het gaat over onze mening die we hebben is. En geconstateerd wordt dat het volle busten aanzien van bijvoorbeeld de gemeentelij- sen zijn op deze route, elke keer weer!
ke herindeling, de ‘plas’ van Groot-Mijdrecht
Noord, de migratie-0 optie, de N201 die in ons ACTIES
gebied niet aangepast wordt aan de verkeers- Maar niet alleen De Ronde Venen en in zeker
stroom en nu ook al de enige rechtstreek- opzicht ook Uithoorn, waar buslijn 140 begint,
se busverbinding met Utrecht die ons afhan- zullen last krijgen van de veranderingen in het
dig wordt gemaakt. Hij is als bestuurder openbaar vervoersysteem. (Wat Uithoorn beop die plaats gezet
om samen met treft kan men voor nadere informatie terecht
zijn andere politieke col- bij ROVER-lid Harald Bos (haraldbos@yahoo.
Rou
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woon afspraken en drukt
samen met zijn matjes en een aantal topambtenaren gewoon zijn eigen ideeen er door.”
Maar het is niet alleen de schoolgaande jeugd
die hinder heeft van de opheffing van buslijn 140. Uit talrijke telefoontjes van ouderen
blijkt dat veel van deze groep mensen niet alleen met de trein durven. Ze zijn na een dagje
familiebezoek of winkelen bang op een verlaten station aan te komen waar zich vaak allerlei vreemd gespuis ophoudt waardoor zij
zich dus niet veilig voelen. Zelfs in de trein
is men dat niet! Van hun sociale leven wordt
wederom een stuk afgeknaagd. Ook zijn er
verscheidene mensen die te kennen geven
dat een vervolgopleiding in Utrecht voor hun
kinderen in het gedrang komt vanwege de
hoge kosten.

MAANDJE ‘AANZIEN’
Wethouder Jack Dekker geeft desgevraagd
als antwoord op deze vervoersproblematiek
‘er alles van te weten’. “Wij zijn er al tien jaar
mee bezig waarvan de laatste twee jaar heel
intensief om een positieve verandering in het
openbaar vervoer ten gunste van de inwoners
van deze regio bij de provinciale overheid en
de vervoersmaatschappijen te bewerkstelligen. Het is te gek voor woorden dat de enige rechtstreekse verbinding die er is grotendeels wordt ingekort. We hebben recentelijk
petities voor een beter en dichter netwerk
voor openbaar vervoer tussen de kernen opgesteld die we door de burgemeesters van de
aangesloten gemeenten willen laten ondertekenen. We zijn ook met vertegenwoordigers
van het streekvervoer in gesprek. Ik heb tegen de gedeputeerde gezegd dat het catastrofaal is als er vanuit deze regio geen goede
rechtstreekse busverbinding is met de stad
Utrecht. Komt die er niet dan dreigt straks na
de herindeling een grote gemeente als Vecht
en Venen in een isolement te raken. Goede
busverbindingen zijn beslist nodig tussen de
woonkernen en de stad Utrecht, maar ook
met Leidschenrijn, een grote Vinexlocatie met
18.000 woningen waar bovendien veel kinderen wonen van Rondeveense ingezetenen. De
overheid wil de mensen uit de auto het openbaar vervoer in hebben. Nou dan moet dat er
ook zijn. Natuurlijk hoort daar de trein ook bij,
maar dat mag niet ten koste gaan van buslijnen. Ik ben constant bezig met deze zaak en
het aan te kaarten bij de provincie. Net zolang
totdat ze str…ziek van me worden.” Aldus
wethouder Dekker die verder meedeelt toezegging te hebben van gedeputeerde Ekkers
om ‘de zaak een maandje aan te zien’, van 15
december tot 15 januari 2009. Maar waarom
juist die periode? Daarin valt ook de kerstvakantie! Dan zullen er veel minder scholieren zijn die gebruik zullen maken van bus en
trein richting Utrecht. Uitkomsten kunnen dan
al gauw door de gedeputeerde naar voren
worden geschoven en zodanig uitgelegd dat
het allemaal wel meevalt…. Waarom niet een
maand gewacht en het van 15 januari tot 15
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“De
provincie
Utrecht, het
Bestuur
Regio Utrecht en
de stad
Utrecht hebben al
in 2006 zonder enige inspraak
een contract gesloten met de NS waarbij laatstgenoemde heeft toegezegd vier keer
per uur (overdag, door de week, buiten de
vakanties) treinen te laten rijden vanuit Amsterdam via Breukelen naar Utrecht. Op voorwaarde dat de concurrerende buslijnen zouden worden opgeheven c.q. ingekort. Je reinste chantage. De treinen zitten al mudvol. Die
hoef je niet nog voller te proppen. Het betreft
hier in Breukelen lijn 124 (Breukelen-Utrecht,
wordt opgeheven),120 (Amsterdam-BijlmerUtrecht, wordt ingekort) en de buslijn 140
(Uithoorn-De Ronde Venen-Utrecht, wordt
ook ingekort). Er zijn veel nadelen aan verbonden, de reis duurt langer, het kost meer
geld, je moet overstappen en vanaf perron 15
of 19 op CS in Utrecht moet je dan maar verder zien te komen. Dan praten we nog niet
over sociale en/of fysieke problemen bij mensen,“ laat Cornelissen weten. “De overstaptijd van de bus op de trein in Breukelen bedraagt 7 minuten. In de avonduren rijden er
geen vier, maar twee treinen en ook geen vier,
maar twee bussen. Althans, zo staat het er
nu voor. Mogelijk is de overstaptijd dan ook
langer. Geen bus 140 betekent ook niet meer
kunnen uitstappen bij haltes als Lage Weide,
Majellapark of de Vleutenseweg. In de toekomst moet men dan weer vanaf het CS met
de bus (of de fiets) naar zijn of haar bestemming. In plaats van 1x het instaptarief betaal
je dan 3x het instaptarief. Kassa.” Samen met
een aantal inwoners uit Breukelen is Cornelissen voor Breukelen en omgeving bezig
met acties tegen de inkorting en/of opheffing
van de buslijnen Breukelen-Utrecht v.v. Steef:
“Eind 2007 hebben we een informatieavond
gehad van de provincie waarbij veel inwoners
van Breukelen hun bezwaren tegen de plannen hebben laten horen. In februari van dit
jaar hebben we een bespreking gehad met
leden van de commissie Milieu,Mobiliteit &
Economie van Provinciale Staten. Veel van
deze commissieleden hebben begrip voor
ons standpunt. We zijn nu bezig in Breukelen, Loenen en Maarssen met acties ter voorbereiding van de bespreking die de commissie MME op 29 september aanstaande over
dit onderwerp heeft met de gedeputeerde, de
heer Ekkers. We hopen nog wijzigingen in de
plannen te bewerkstelligen.” Of dat ook voor
buslijn 140 op gaat is nog even de vraag. Het
is afwachten wat er uit komt na het overleg
van de commissie MME.

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.

Gedeputeerde J.H. Ekkers
heeft in 2006 al afspraken
gemaakt met de NS

Eindstation wordt Breukelen
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Mening Kwakelaars verdeeld
over bestemming Boterdijk

Inloopavond voor burgers: meedenken bij structuurvisie

Opvallend: in deze hele
visie geen woord over de
Irenebrug!
Uithoorn - Een structuurvisie is een
mooi woord. Waarschijnlijk weet de
helft van de mensen niet waar het
woord op slaat want het is weer een
van die termen, maar je moet het
er maar mee doen. Wat betekent
structuurvisie? In grote lijnen wil
het zeggen het plaatje hoe een bepaalde plaats, in dit geval Uithoorn
en De Kwakel er in de toekomst
uit moeten zien en dat op verschillende gebieden. Die structuurvisie
werd eerst gepresenteerd aan de
bewoners van Uithoorn. Wat opviel
was het feit dat opmerkelijk vaak
de term woningen ter sprake kwam.
Zelfs als aangegeven was door zowel de organisaties als de bewoners
dat iets groen moest blijven er toch
nog bij gezegd werd: “Ja, maar de
mogelijkheid bestaat altijd nog om
woningen te bouwen, dat is ook wat
de gemeente graag wil.” Een tweede
opmerkelijk punt, of eigenlijk moet
dat als eerste vermeld worden, was
het feit dat met geen Boe of Ba over
de brug werd gesproken. Die kwam
in het hele plaatje nergens voor. Er
werden ook opmerkingen gemaakt
dat op de panelen waar de verschillende dilemma’s op stonden maar
een heel klein stukje was weergegeven en in wat voor verband je dat
moet zien. Dat scheen een willekeurige keuze te zijn. Zo zag je op het
paneel van de N201 alleen een minuscuul stukje afgebeeld vanaf het
politiebureau tot nog voor de IBM.
De structuurvisie wordt opgesteld in
het kader van de wet op de ruimtelijke ordening. Voor die opstelling is
het stedenbouwkundig bureau HzA
ingehuurd dat dan ook de presentatie verzorgde. Men is begonnen met
aan vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun mening te vragen over de verschillende dilemma’s.

Keuze
En deze avond was dus voor de bewoners. De bedoeling was dat iedere bewoner zijn of haar keuze aangaf door het plakken van een groene of rode sticker en men kon ook
nog ideeën in de bus doen. Men
heeft rekening te houden met drie
soorten beleid, namelijk het Europees beleid, het Rijks- of provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid. Bij het Rijks- en provinciaal beleid is de stelling van Amsterdam
een belangrijk issue, evenals de natuur, de forten en het dorpscentrum.
Verder de bodem en risicovolle bedrijven. Bij het gemeentelijk beleid
is het dorpscentrum eveneens van
belang, verder het beleid van de detailhandel en de UVVP. Algemeen
zijn er sterke en zwakke punten zoals de Amstel, ligging tussen stad en
groene hart, en de stelling van Amsterdam. Zwakke punten zijn dan
dat de N201 Uithoorn doorsnijdt, de
uitstraling van het bedrijventerrein
en dat de Amstel niet beleefbaar is
in Uithoorn, Een bedreiging voor de
bereikbaarheid vormt de herstructurering van de N201. Maar er zijn
ook kansen, namelijk het feit dat de
N201 onderdeel gemaakt wordt van
Uithoorn, het opwaarderen van het
dorpscentrum, het versterken van
de stelling van Amsterdam en het
versterken van het toerisme en recreatie.
Qua economie is een sterk punt het
moderne glastuinbouwgebied (althans volgens de presentatie), een
zwak punt is de interne bereikbaarheid met openbaar vervoer of met
de fiets, twee winkelcentra met een
detailhandel die versnipperd is en
geen dorpshart aan de Amstel en
weinig recreatie en toerisme. Een
bedreiging vormt de concurrentie
van de winkelcentra in Mijdrecht en

Amstelveen. Maar ook hier zijn kansen, namelijk recreatie wonen en
werken aan de Amstel, de omlegging van de N201 biedt ruimte (wat
voor ruimte werd niet verder toegelicht) en het verbeteren van de twee
buurtcentra.
Vergrijzing
Wat de sociale en maatschappelijke kant betreft is er sterke vergrijzing van de bevolking, een tekort
aan huisvesting voor starters en in
de wijken zijn geen maatschappelijke voorzieningen. Maar ook hier
zijn weer kansen namelijk een multifunctioneel wijksteunpunt, verblijfplekken voor de jongeren. Maar zoals elk gebied kennen zowel Uithoorn als De Kwakel een zogenaamde schatkaart, namelijk de cultuur
historische waarde, het veenweidegebied, de droogmakerijen en bebouwd gebied en natuurlijk de Stelling van Amsterdam.
Toen kwamen de dilemma’s aan bod
waar het dus eigenlijk om ging. Er
zijn acht gebieden: 1 ) de N201, 2)
Uithoorn aan de Amstel met het
Dorpscentrum 3) Zijdelwaard/Legmeer winkelcentra wat betreft economische relatie met dorpscentrum
4) bedrijventerrein rioolwaterzuivering 5) transformatie gebied N201
Boterdijk 6) Steenwijkerveld 7) Libellebos 8) Sportboulevard. Er zijn
drie denkrichtingen, namelijk op de
huidige voet verder waarbij blijkt
dat Uithoorn flexibel omgaat met
de kansen wat ook weer nadelen
met zich meebrengt omdat dit leidt
tot verrommeling. 2) het landschap
staat voorop of 3) de economie en
een stedelijk karakter is het belangrijkste. Bij dit laatste maakt Uithoorn
dan onderdeel uit van Groot Amsterdam. Het was duidelijk dat de algemene keuze uitging naar een landelijk karakter.

Extra surveillances in het weekend

Overlast jongeren moet
voorkomen worden
Uithoorn - Door de gemeente is besloten om in de komende maanden in de nachtelijke
uren van het weekend extra toezichthouders van de Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn in te
zetten. Deze werken nauw samen met de politie met als doel te

voorkomen dat uitgaande jongeren op hun route tussen disco en
woning overlast veroorzaken aan
bewoners.
Met name geldt dit voor de bewoners van het Zijdelveld die in
de afgelopen periode veel hinder hebben ondervonden van

uitgaand publiek. Het gaat dan
vooral om lawaai in de nacht en
vernielingen aan auto’s’. Na enkele maanden zal geëvalueerd worden wat het resultaat is. De kosten worden betaald uit het budget voor integrale veiligheid van
de gemeente.

Evenemententerrein Legmeer
West: klaar voor gebruik
Uithoorn - Er is een nieuw evenemententerrein in Uithoorn en wel in
de nieuwe woonwijk Legmeer-West
dichtbij sportpark de Randhoorn.
Op zondagmiddag 14 september
a.s. opent wethouder Jeroen Verheijen om 14.30 uur het eerste evenement: een voorstelling van circus
Bongo dat op 14, 16 en 17 september diverse voorstellingen zal geven. Op het multifunctionele terrein
(groot 8-0 x 100 meter) kunnen di-

verse activiteiten plaatsvinden zoals
kermis, circus, pop- en theaterfestivals. Maar het kan ook dienen als
trapveld en in de winter als schaatsbaan. Er ligt een grasmat met vezelwapening zodat er vrachtwagens
overheen kunnen rijden. Ook is er
een drainagesysteem dat afsluitbaar
is zodat het makkelijk onder water
gezet kan worden bij vorst. Tevens
zijn er lichtmasten, nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) en riole-

ring. Er wordt een dagtarief geheven door de gemeente van euro 100
precariobelasting. Daarnaast moet
een bedrag betaald worden aan algemeen recht dat voortvloeit uit de
Algemene Plaatselijke verordening
2006 Uithoorn. Voor meer informatie: 0297-513111. Het aanvraagformulier kan gedownload worden via
www.uithoorn.nl. Ook kunt u hier
de activiteitenkalender van de gemeente vinden.

De Kwakel - De avond nadat de
structuurvisie gepresenteerd werd
aan de bewoners van Uithoorn werd
deze ook aan de bewoners van De
Kwakel voorgelegd. In algemene lijnen blijkt dat het gebied rondom De
Kwakel wat verouderd is. Ook hier
werd weer door bureau HzA Stedenbouw & Landschap aangegeven
dat de mogelijkheid bestaat voor
woningbouw bij de N201. Het bleek
dat niet iedereen gelukkig is met de
huidige ontwikkeling want men wilde weten of het gebied ook aantrekkingskracht moet krijgen omdat de
ontwikkeling nu versnipperd wordt.
Een andere vraag was of er ook gebouwd kan worden op het Steenwijkerveld. Dat is voor een gedeelte mogelijk maar hangt ook af van
de hoogtes. Dat heeft ook te maken omdat dit gebied gedeeltelijk
ligt in de zone waar niet gebouwd
mag worden in verband met Schiphol. Natuurlijk was het duidelijk dat
de uitkomsten van de keuzes van
inwoners uit Uithoorn verschillend
waren van die van de inwoners van
De Kwakel. Maar toch waren er ook
enkele overeenkomsten.
Zo koos Uithoorn unaniem voor
geen verandering van de N201. Dat
houdt dan in dat er een wijkontsluitingsweg moet zijn, een ruim fietspad en extra groen. Hoewel ook hier
HzA aangaf dat toch wel kans is op
woningen daar. Enigszins vreemde
conclusie als de algemene tendens
is ‘behoud van de huidige situatie’.
Bij De Kwakel was dat in grote lijnen
ook zo, hoewel het daar niet zo’n issue was maar men wil in ieder geval geen grote verstedelijking. Over
het dorpscentrum was iedereen het
wel eens dat dit historisch en dorps

moet blijven. De Amstel moet in
dienst van het landschap komen.
Belangrijk
Voor velen is dit ook een belangrijk
punt dat bleek wel uit de vele groene stickers die geplakt waren en de
rode bij een modern centrum. Met
andere woorden: Dat willen we absoluut niet. Hoewel dat natuurlijk
wel een moeilijk punt gaat worden
als je bedenkt dat er nog maar heel
weinig historische gebouwen over
zijn in het Oude Dorp en dat het de
bedoeling is dat er nog meer historische gebouwen op de nominatie
staan om te verdwijnen. Zo staat het
oude raadhuis ook op de lijst evenals de twee cafés en de huizen daarnaast en zal er een gebouw verrijzen
van drie verdiepingen hoog. Als dat
historisch moet heten kunnen de
meningen daar nog wel eens over
verschillen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het supermoderne appartementengebouw dat ongeveer in de
tuin van de kerk staat. Een werkelijk
gevoel van historie wordt dan toch
wel moeilijk.
Terug naar de uitkomsten van de
structuurvisie. Natuurlijk spelen de
winkelcentra in Uithoorn niet echt
een rol bij de Kwakelaars. In Uithoorn wil men in ieder geval de drie
winkelcentra behouden en De Kwakel wil aandacht voor de winkelvoorzieningen aldaar. Wat het bedrijventerrein betreft kiest Uithoorn
voor transformatie naar woningen
en voor De Kwakel is ook dit niet
zo’n issue en mag het wel getransformeerd worden. Wat wel duidelijk
een belangrijk punt was en wel op
nummer één stond qua aandacht in
ieder geval voor de Kwakel: het ge-

bied tussen de N201 en de Boterdijk.
Wat moet daar gebeuren : wonen op
het water of recreatie en ecologie. In
Uithoorn vond men dat hier wel recreatie mag komen en in De Kwakel
was dit 50/50. Dat wordt een moeilijke zaak. De ene helft kiest dus voor
waterwonen en de andere helft recreatie. Bij het Steenwijkerveld was
in Uithoorn maar weinig gestickerd
maar was men tegen geleidelijke
bedrijfsvergroting en in De Kwakel
is men voor het behoud van de glastuinbouw, ook omdat daar een unieke grondstructuur is voor bepaalde
gewassen.
Geen idee
Het Libellebos speelt weer een belangrijker rol in de Uithoornse samenleving dan in De Kwakel. Dat is
duidelijk en waarschijnlijk hebben
veel Kwakelaars geen idee waar het
Libellebos ligt aldus de wethouder.
Maar toch was de keuze hier duidelijk: De parkfunctie moet behouden
blijven en zelfs versterkt worden en
er moet geen verstening komen.
Want dat was dus ook een keuze,
herenhuisachtige bebouwing aan
de rand van het Libellebos. Maar
daar heb je geen bos voor aangelegd. Wat de sportboulevard betreft
was de keus ook eenduidig. Groen
en geen verstening. Dat gold zowel
voor Uithoorn als De Kwakel. Eind
november worden de uitkomsten
van de structuurvisie voorgelegd
aan de raad. Dan volgt er een ontwerp structuurvisie. In februari volgt
er een informatieavond voor de bewoners die aangekondigd zal worden op de gemeentepagina. De inspraak volgt dan in het voorjaar en
de uiteindelijke visie is dan naar verwachting gereed in het najaar.

Renovatie gemeentehuis
en gemeentewerf
Uithoorn - Door het college van
Burgemeester en Wethouders is in
principe op dinsdag 2 september
besloten tot een verbeterplan voor
de renovatie van het gemeentehuis
en de gemeentewerf. Het gemeentehuis stamt uit de jaren 80 van de
vorige eeuw.
Datzelfde geldt voor de medewerkers van de gemeentewerf die zijn
gehuisvest in een voormalige garage uit de jaren 70 van de vorige
eeuw. De gebouwen voldoen niet
meer aan de Arbo eisen. De uitvoering loopt gefaseerd tot en met 2010
en naar verwachting kan gestart
worden medio 2009. Via de website www.uithoorn.nl en de gemeentepagina worden inwoners geïnformeerd over de stand van zaken. De
kantoren moeten ingrijpend wor-

den verbeterd. In de afgelopen jaren
zijn al wat verbeteringen doorgevoerd voor de medewerkers, de kamers van bestuurders en de raadszaal. Maar onderzoek naar de gewenste huisvestingssituatie en een
risico inventarisatie en evaluatie die
is uitgevoerd dwingt tot ingrijpende
renovatie van beide gebouwen. Het
benodigde geld hiervoor moet nog
besproken worden bij het afronden
van het concept begroting 20092011. B&W gaan wel akkoord dat
vooruitlopend daarop voorbereidingen beginnen en hebben ook daarvoor geld beschikbaar gesteld.
Belangrijke onderdelen zijn
Uitvoeren van een groot aantal
acties uit de risico inventarisatie
en evaluatie. Het regelen van

een goede werkplek voor elke
medewerker waarbij ook de
huur van externe kantoorlocaties
wordt onderzocht.
Het verbeteren van klimaatbeheersing in het gemeentehuis. Het verbeteren van het energiegebruik in
het gemeentehuis en het kantoor
van de gemeentewerf. Het plaatsen
van dubbel ramen van HR-glas met
een zonwerende coating. Het aanbrengen van windwerende roosters
Het aanbrengen van zonwerende
schermen. Dit gebeurt onder de regie van een projectgroep. De medewerkers worden erbij betrokken via
een klankbordgroep. Elke afdeling
en de Ondernemingsraad wijzen
een vertegenwoordiger aan die namens hen meepraat over de inrichting en uitvoeringsvoorstellen.
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VVD De Ronde Venen maakt zich sterk voor haar
bewoners

Marja Borst: ‘Als de wethouder
ook meewerkt krijgen we een
goed vervoersproject’
De Ronde Venen – Als het aan
Marja Borst van de VVD ligt, dan
is er binnen de kortste keren een
goedlopende vervoersproject in de
gemeente De Ronde Venen. Marja:
“Dit vervoersplan is een gezamenlijk project van Stichting Zorgcentra DRV, Stichting de Baat, Stichting Welzijn Ouderen Woerden en
Stichting Cultureel Werk Woerden.
Het gaat een project worden waarbij aangepast en aanvullend vervoer
wordt georganiseerd vanuit een
stichting en die geheel door vrijwilligers gerund moet gaan worden.
“Zoals je weet”, zo vervolgt Marja, “heeft de VVD zich jarenlang ingezet om een Huisartsenpost in De
Ronde Venen te realiseren. Dit is
ons helaas niet gelukt, omdat de
huisartsen geen medewerking willen verlenen.
Daarna heeft Ronde Venen Belang
dit onderwerp opgepakt en beloofd
een HAP te realiseren, maar ook zij
kregen het niet van de grond.

niets met elkaar te maken heeft”, aldus Marja Borst.
Stichting
“De plannen liggen klaar. De Stichting wordt opgericht en aangestuurd door een coördinator, die de
zaak binnen een half jaar kan gaan
opzetten. Daarna nemen de vrijwilligers de zaak over en kunnen zij
zichzelf gaan bedruipen door middel van sponsoring.
De vrijwilligers werken vanuit een

zogenaamd chauffeurscafé en regelen van daaruit de ritten. In dit project kunnen bijvoorbeeld ook mensen worden ingezet die in een reïntegratietraject zitten.
Het project is zeker geen concurrent van de Regio taxi, ik hoop dat
de wethouder dat gaat inzien en dat
zij ons hierin willen steunen. Beide
bedrijven kunnen goed naast elkaar
werken. In Zwijndrecht werkt men al
jaren met dit project en naar ieders
tevredenheid”, aldus Marja Borst

Vinkeveen - Afgelopen maandag,
8 september, waren er weer vele BN-ers bij Scuba-Academie die
het jaarlijkse ritueel, “Duiken met
Sterren” niet wilden missen.
Emile Ratelband, Johan Vlemminx,
Martin van Kerk, Annie Veerkamp
en vele anderen gaven weer acte
de présence.
Allereerst werden ze weer hoffelijk
ontvangen door de Master himself,
Cees den Toom en Sandra Scheffers van Sandra Haute Courture.
Cees gaf na een ontspannen bijkletsuurtje een briefing over waar
en hoe er gedoken zou gaan worden. Voor een aantal BN-ers was
het de eerste keer dat zij mee onder water gingen en een aantal gebrevetteerde BN-ers had een zelfstandige duik onder leiding van
een van de andere instructeurs.

Tegen
Uit een nader onderzoek bleek dat
de meeste bewoners voornamelijk
problemen hadden met het vervoer
naar de huisartsenpost en de apotheek in Woerden, met name omdat
er ’s nachts en in het weekend geen
bussen naar Woerden rijden.
Onze fractie heeft toen een initiatiefvoorstel ingediend om betaalbaar taxivervoer mogelijk te maken,
op tijden dat er geen bus rijdt. Dit
is helaas door de raad weggestemd.
Nu ligt er dan weer een vervoersplan
op tafel, waarin een aanvullend, betaalbaar vervoer naar Woerden gerealiseerd zou kunnen worden. Helaas is het gemeentebestuur hier
weer geen voorstander van, aangezien wethouder Van Breukelen dit
als concurrentie voor de Regio taxi
ziet, hoewel dat mijns inziens totaal

Breder productaanbod bij
viskiosk Jan Muys
Mijdrecht - Na ruim een week verbouwing opent de bekende viskiosk
van Jan Muys pal voor de HEMA in
het centrum van Mijdrecht donderdag 11 september weer haar deuren. Gedurende de achterliggende
dagen is de kiosk van binnen helemaal gestript en opnieuw ingericht.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd
door plaatselijke bouw- en installatiebedrijven. De inrichting is geheel
gemoderniseerd en ook de kleuren
zijn aangepast in warme(re) tinten.
Het toch al voortreffelijke aanbod
aan vis- en visproducten is verder
uitgebreid. Zo heeft de vernieuwde viskiosk naast een gehele nieuwe ovenpartij er ook een wokbrander bij gekregen. Jan Muys: “Daar
gaan we wokgerechten op bereiden. We spelen daarmee in op de
tweeverdieners die niet altijd de gelegenheid of zin hebben ’s avonds
na thuiskomst nog te koken. Verder hadden we de roerbakgerechten al. Daarnaast krijgen we een
verse broodjespilaar met (vis)beleg
naar keuze. De friteuse blijft als vanouds onderdeel van ons keukenblok
voor onder meer kibbeling. Nieuw is
ook een haring bereidings- en uitgiftebuffet. De haring wordt volgens de laatste eisen door ons vers
en diep gekoeld aangevoerd waarna
die op verzoek van de klant op het
werkblad voor consumptie geschikt
wordt gemaakt. Dus altijd vers van
het mes. Vanzelfsprekend blijven we
ook alle soorten vis verkopen.
Die is altijd vers omdat we elke dag
naar de vismarkt gaan. Speciale vis
leveren we eveneens, maar op bestelling. Het kan allemaal. Wij willen ons niet alleen onderscheiden door het aanbod en de kwaliteit, maar ook door betrokkenheid
met onze klanten en de presentatie van onze visproducten. Met beperkte vangstquota op bepaalde
vissoorten en het schaarser worden van het aanbod van sommige

Scuba-Academie Vinkeveen ging weer
Duiken met Sterren

vissoorten, denk maar aan de paling, stijgen de prijzen voortdurend.
Het gezegde ‘De vis wordt duur betaald’ gaat vandaag de dag helemaal op. Die prijzen hopen wij wat
in de hand te houden door slim in
te kopen. Mooie en verse vis verdient het vandaag de dag ook om
op een aantrekkelijke manier gepresenteerd te worden. Om die reden is
ook onze vitrine vernieuwd en aangepast. Maar laat onze klanten vanaf donderdag zelf maar hun mening
geven wat zij van onze vernieuwde
kiosk vinden.”
Jan Muys junior nieuwe ‘baas’
Veel nieuws dus rond Jan Muys en
zijn viskiosk op het gebied van ui-

1986 de eerste viskiosk op de stoep
voor de HEMA. Hij deed dat door
op driejarige leeftijd met zijn kinderfiets een papieren wandje in de
kiosk aan flarden te rijden. De zaken gingen zo goed dat tien jaar later besloten werd de viskiosk aan te
passen aan de eisen des tijds. Vandaag de dag zijn we weer een decennium verder en wederom is de
inmiddels zeer bekende viskiosk van
Jan Muys verbouwd en opnieuw ingericht. Daarmee hoopt de Spakenburgse visspecialist zijn klanten niet
alleen een plezier te doen met een
geheel nieuwe presentatie, maar
ook op hun culinaire wensen in te
spelen. ‘Jonge Jan’ staat dus vanaf donderdag 11 september samen

‘Jonge Jan’ Muys (li.) neemt het over van zijn vader
terlijk en presentatie. Maar er vindt
ook een aflossing van de wacht
plaats. Na zo’n 25 jaar vanuit Spakenburg in Mijdrecht actief te zijn
geweest en daarvóór al in de winkelwagen op het parkeerterrein tegenover de HEMA, draagt vader
Jan Muys zijn zakelijke belangen
over aan zijn zoon Jan Muys jr. Jan
junior, die nu 25 jaar is, opende in

Officiële opening van de viskiosk in 1986 door ‘Jonge Jan’ Muys

met zijn medewerker(s) regelmatig
in het vernieuwde vispaleisje klaar
om klanten te ontvangen. Jan Senior
gaat nog (lang) niet op zijn lauweren rusten. Integendeel. Hij blijft op
de achtergrond meewerken. Voornamelijk op het gebied van productaanvoer en het ’s morgens klaarzetten van het assortiment. Begin jaren tachtig in de vorige eeuw kwam
hij in contact met Paul Reurings die
wel wat zag in een verkooppunt
van verse vis en visproducten voor
de deur van de HEMA. Hij nodigde
toen Jan uit zijn visverkoopwagen te
verplaatsen van het parkeerterrein
tegenover de HEMA naar de hoek
waar nu de Trendshop is.
In 1986 werd besloten er een vast
verkooppunt van te maken in de
vorm van een kiosk. Die staat er tot
op de dag van vandaag. Donderdag heropent Jan Muys jr. samen
met zijn vader de zaak weer, wat gepaard gaat met enkele feestelijke
aanbiedingen. U bent vanaf 09.00
uur hartelijk welkom op Bozenhoven 21A, tegenover de HEMA.

leverancier en wijnliefhebber Willem Brouwer van Pays de Cockagne uit Kockengen uitgeschonken.
Deze exclusieve wijnleverancier
is importeur van het schitterende wijnhuis Strombergkellerei uit
Bönnigheim in Duitsland.
Nadat iedereen ’s avonds zijn
spannende verhalen en duikervaring had uitgewisseld en zelfs Emile Ratelband stil was van de per-

fecte organisatie, volgde tot in de
late uurtjes een gezellig samenzijn.
Het was weer een supergeslaagde
dag voor iedereen en sommigen
hebben zichzelf ingeschreven voor
een vervolgopleiding. Mocht u ook
vragen hebben over een duikopleiding, dan kunt u zich richten
tot: Scuba-Academie, Jachthaven Achterbos aan Achterbos 22B,
3645 CD Vinkeveen.

Voor iedereen was het weer een
grandioze dag, mede doordat Restaurant Boven Water, tevens de
buurman van de Scuba-Academie,
een super de luxe diner verzorgde waar de kwaliteit weer van af
straalde. Sander van Boven Water
had alles uit de kast getrokken om
de innerlijke mens heerlijk te verzorgen.
De drank werd door de vaste wijn-

Nieuw educatief paviljoen in Marickenland kost veel geld

Kosten beraamd op maar
liefst 2.3 miljoen euro
De Ronde Venen – “Er wordt financieel nogal wat van ons gevraagd”,
zo begon Schouten tijdens het Ronde Tafel Gesprek afgelopen donderdagavond over het onderwerp:
museumpaviljoen. “We weten verder nog niets, maar er wordt ons nu
wel even gevraagd om punt een, 50
duizend euro beschikbaar te stellen
voor een nader onderzoek en in een
zin ook maar even vast te stellen de
educatieve jaarlasten van 270.500 te
reserveren in de aanstaande begroting.
Dit gebaseerd op het idee dat dit
plan 2.3 miljoen gaat kosten, maar
er staat nog geen penstreek op papier. Wij vinden het op zijn zachtst
gezegd vreemd dat we hier nu al
ja tegen moeten zeggen. We hebben echt te weinig info. Geef ons
eerst eens een totaaloverzicht, wie
gaan er mee betalen. Komt er subsidie en van wie. We hebben tot nu
toe steeds ja gezegd tegen de ideeën, maar dit gaat te snel. Wij houden even pas op de plaats”, aldus
Schouten.
Te ver
Waar gaat het om. Het idee is geboren om in het natuurpark Marickenland – dat zo medio 2020 haar beslag moet krijgen, dus er is nog tijd
genoeg zou je zeggen – een zoals
het college het momenteel noemt:

Museumpaviljoen te bouwen. Dit
zou het onderkomen moeten worden van het NME Centrum, de VVV
Hollands Midden, Museum De Ronde Venen en de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Ze willen
een vernieuwd en professionalisering van het museum, samen met de
ander genoemde. Het gaat om een
integratie van de functies informatie, educatie, recreatie en horeca.
De kosten worden begroot op 2,3
miljoen euro. Hiervoor verzoekt het
college de raad voor de financiering
van dit paviljoen de indicatieve jaarlasten van 270.500 euro met ingang
van 2012 mee te laten wegen in het
meerjarenperspectief, dat bij de begroting van 2009 wordt aangeboden. Dit werd besproken tijdens het
Ronde Tafel Gesprek en ging Cees
Schouten van de Christen Unie/SGP
net iets te ver.
Risico’s
Ook Jan Rouwenhorst van het CDA
vond het nogal wat, wat er gevraagd
werd. Ik schrik vooral van de diverse risico’s die er zijn en dat met name de financiële.
Ook Van Broekhuijsen vond dat risico nogal wat: “Wat gebeurt er als er
een deelnemer wegvalt.”
Wethouder Van Breukelen was erg
laconiek met zijn antwoorden: “Ach,
wat is een risico. Het kan ons hoog-

uit 50 duizend euro kosten.” Of het
niks is, 50.000 euro. Er zijn heel wat
burgers die daar jaren voor moeten
werken. Ook Schouten schrok van
dit antwoord: “Erg makkelijk wat de
wethouder zegt. Ik wil toch wel meer
weten en zeker over het al in de begroting opnemen van zo’n bedrag
voor iets wat nog een groot vraagteken is. “We kunnen misschien beter even uitstellen?”, zo stelde ook
Marja Borst van de VVD voor. “We
zijn echt voor dit centrum, maar
we moeten toch wel wat meer weten voor we zoveel geld beschikbaar
stellen.’
Wethouder Van Breukelen hield voet
bij stuk: “Ik wil niet uitstellen. Ik wil
niet wachten.” “Heeft deze stelligheid van de wethouder soms iets te
maken met de herindeling? Wil de
wethouder dit plan veiligstellen en
moet daarom dat bedrag al in 2009
in de begroting worden opgenomen?” vroeg Rouwenhorst zich af.
Een vreemd lachje van de wethouder en een zacht uitgesproken ‘Ja”
was voldoende. Donderdag 18 september is aan de raad het laatste
woord. Wat doen zij: gaan zij zonder ook maar iets van duidelijkheid,
financiële haalbaarheid, zoveel geld
in de begroting opnemen, alleen
maar om iets veilig te stellen voor
de nieuwe gemeente?
Wordt vervolgd

Actie Rode Kruis voor straatkinderen
in Rousse toch nog succesvol
Regio - Het Nederlandse Rode
Kruis afdeling Stichts Weidegebied
zet zich in voor een opvangcentrum voor straatkinderen in Rousse in Bulgarije. De werkgroep die
veel werk heeft verzet om 10.000
euro bij elkaar te brengen voor dit
project kan tevreden zijn. Het benodigde geld is bij elkaar gebracht.
De afdeling heeft veel individuele giften ontvangen en een drietal grote giften van stichtingen die
zich bekommeren om het lot van
deze kinderen. Mede hierdoor is

het beoogde doel toch nog bereikt.
Het was heel jammer dat het voor
dit doel georganiseerde benefietconcert een week voor de uitvoering geannuleerd moest worden
omdat er geen garantie gegeven
kon worden voor het aantal bezoekers benodigd voor de akoestiek.
De teleurstelling bij de werkgroep
en de bezoekers die reeds geboekt
hadden was groot, maar het feit
dat de financiële doelstelling toch
nog gerealiseerd is geeft hiervoor
een hartverwarmende compensa-

tie. Inmiddels heeft het Nederlandse Rode Kruis het positieve bericht ontvangen dat het Bulgaarse
Rode Kruis een 3-jarige overeenkomst met het Gemeentebestuur
van Rousse heeft afgesloten waarbij de verantwoordelijkheid voor
de exploitatiekosten van het opvanghuis voor de komende jaren
door de lokale overheid is overgenomen.
Hierdoor kan in ieder geval de komende drie jaar het opvangcentrum blijven bestaan!
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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.

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

Waar woon je ?

Ja! Ja!
Zomerreces
voorbij
De tijd gaat snel toch. Augustus is ons allemaal niet zo erg meegevallen, maar...
september kan nog genoeg mooie dagen
brengen. Jammer genoeg hebben onze kinderen en kleinkinderen daar niets
meer aan want die gaan zoals gewoonlijk
weer met ‘veel plezier’ naar school. Veel
ouderen genieten in de vakantieoorden
van de nazomerse rust in deze septembermaand. Wat serieus! Tjonge! Tjonge! Maarrr! De politiek is ook weer begonnen. Ja! Ja! Mensen Let op! Jan van
Loo van het CDA organiseert een “Zeg
je! Zeg je!” (op 12 september in De Meijert) zoals hij het vorig jaar had beloofd
aan het eind van de succesvolle eerste
keer dat Bert van Broekhuijsen van Gemeentebelangen het had georganiseerd.
Ga er naar toe a.s. vrijdag 12 september
en zeg wat je dwarszit. Complimenten
mogen ook, hoor. Het is wel een beetje kort dag, zo’n aankondiging, maar beter zo dan helemaal niet. Vorig jaar waren er ruim 100 inwoners op het idee afgekomen om de mogelijkheid te hebben om onomwonden met de vertegenwoordigers van alle partijen te praten en
vragen te stellen. Kritische vragen ook.
Dat mag. Je krijgt echt de kans want gespreksleider toen, John Driedoncks, gaf
de politici niet de kans om te O.H.en. Er
moest op de vraag van de inwoner ingegaan worden. Niet draaien. Of alle beloftes uitgevoerd worden is wel de vraag.
Dan ben je weer afhankelijk van het koor
met haar dirigent. Ja! Ja! Vorig jaar werden er beloftes gedaan over het verkeersarm maken van vrachtverkeer van
Hofland in Mijdrecht. Opgelost? Nee. En
met betrekking tot de disco. Goed of niet
goed opgelost? Niet goed en het geïn-

tegreerde beleid met betrekking tot de gehandicapten. Niet gelukt. Maar
toch! Als je zo’n kans niet
benut dan hoef je in het
vervolg niet meer te klagen. Toch? Ik hoor heel
veel klachten. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is niet groot. Veel
mensen zeggen: “Wat je ook inbrengt,
ze doen toch hun eigen zin.“ Ze luisteren niet. Ja! Ja! Dat is pijnlijk. Dat zou
je je als politicus aan moeten trekken.
Wij zouden het anders willen. Maar wij
weten ook dat de aanhouders winnen.
Ja! Ja! Dus, hoop ik dat zoveel mogelijk
mensen, met hun klachten en opmerking naar de avond komen (ik zou willen komen, maar ik ben in België). Helaas of gelukkig. We kunnen het hebben
over de taken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De organisatie van de HH 1 of HH2 hulpen. We
moeten de raadsleden eens vragen hoe
ze denken over de actie van de apotheken in De Ronde Venen. Recept na half
zes: “Ga maar naar Woerden”. Eerst de
doctoren die ons noodzaken naar Woerden te gaan en nu weer de apotheek.
Hoe zit het met buslijn 140 naar Utrecht?
Overstappen in Breukelen. Voor een bezoekje buiten het centrum van Utrecht
moet je dan twee keer overstappen.
Daar heb je toch geen lol in. Hoe zit het
ook weer met dat kruispunt bij winkelcentrum Adelhof. Het is wel gevaarlijk
voor fietsers en wandelaars.
En dan al die drempels daar in de Margrietlaan. Hoe zit het met het beperken
van de snelheden op de Kerklaan in Vinkeveen? Hoe zit het nu met de bouw van
betaalbare huizen voor starters en ouderen. Hoe betaalbaar zijn de nieuwe woningen dan wel? We kunnen het hebben
over een mogelijkheid om te klagen bij
bijvoorbeeld een ombudsman/vrouw.
Doe voorstellen. Ja! Ja! Laat je horen op
12 september in De Meijert.

Natuurlijk weet je het adres waar je woont. Dat
neem ik tenminste aan. En de postcode ken je
inmiddels ook wel uit je hoofd. Maar weet je ook
werkelijk waar je woont? Op bovenland, zoals ik?
Of misschien op een kreekrug of in een droogmakerij? In de polder 1e, 2e of 3e bedijking? Misschien
in de polder Wilnis-Veldzijde? In 2007 is een boek
uitgekomen getiteld: “De Ronde Venen in kaart”.
Daarin wordt verteld over het bovenland waar
ik woon en dat ook wel het veenweidegebied
wordt genoemd. Grote delen van de gemeente
De Ronde Venen liggen er nog ongeveer net zo
bij als in de middeleeuwen. Daarom zijn deze
gebieden cultuurhistorisch van groot belang. Je
kunt als het ware in dat landschap lezen hoe er
ontgonnen is en hoe het gebruikt is in de loop
van de tijd.
Dan zit ik dus in mijn tuin en kijk over de weilanden (een voorrecht dat ik dat kan) en bedenk
me: “tjonge, dit is oud”. Je zou kunnen zeggen:

cultuur dichtbij huis! Op een andere bladzijde
in het bovengenoemde boek staat een kaartje
waarop aangegeven staat op welke bodemsoort
mijn huis staat. De weilanden waar ik op uitkijk
zijn groen op dat kaartje en dat betekent dat het
veengrond is met toemaakdek (bovenland). Wat
‘toemaakdek’ is kunt je lezen in dat boek... dit is
om je nieuwsgierig te maken.
In de IVN natuurgidsencursus die op dit moment
aan de gang is krijg je ook veel informatie over de
geschiedenis van De Ronde Venen. Maar dit boek
biedt niet alleen daar informatie over, het is veel
breder. Het heeft als ondertitel “Natuur en landschap, gebouwd erfgoed en beeldende kunst in
een gids voor bewoners, passanten en belangstellenden”. Kortom: koop dat boek en je gaat vast
en zeker houden van De Ronde Venen.
Elza Vis
IVN-natuurgids

home.wanadoo.nl/ivnrvu

John B. Grootegoed

Steeds maar weer die
vraag: Waarom?
Heeft u ook zo genoten van die twee heerlijke dagen twee weekenden terug?
Heerlijk buiten gezeten en genoten van de natuur?
Geluisterd naar de vogeltjes met af en toe een
glaasje?
En naar hun stroom begeleiders, ronkend aanwezig op elk uur.
Vliegmachines, altijd hoorbaar
Dag in, dag uit, ook in de nacht
Nodig om ons te vervoeren
Maar hun lawaai. Misbruik van macht?
Waarom steeds maar vliegen over huizen?
Een grotere bocht geeft veel respijt
Dan kan men over de weiden vliegen
En hoeveel scheelt dat in de tijd?
Gaat het alleen maar om de centen?
Want kerosine is erg duur
Omvliegen kost weer enkele liters
Maar minder winst, dat is pas zuur
Veel burgers realiseren zich dat Schiphol van nationaal belang is en proberen daar rekening mee
te houden. Maar dat is een zware opgaaf wan-

neer je op 15 km van de luchthaven dag in dag
uit en zelfs ook ’s nachts steeds maar weer geconfronteerd wordt met het geronk van overvliegende vliegtuigen.
Ondanks veel klachten en overleg ontbreekt ergens de wil daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door
vliegverkeer niet over dorpen leiden. In plaats daarvan worden de inwoners zoet gehouden met berekeningen die elke grond missen. Berekeningen
die aantonen dat het verder weg van de luchthaven
wel meevalt met dat lawaai.
Maar niets is minder waar. Bovendien, die berekeningen komen puur van de tekentafel, immers officiële geluidsmetingen op enige afstand van de
luchthaven worden nergens gedaan.
Eerder heeft de gemeente De Ronde Venen moeite
gedaan het lawaai verminderd te krijgen, maar alle
inspanning bleek tevergeefs.
Daarom ben ik blij dat de CDA fractie het college
nogmaals wil oproepen die poging te herhalen en
daarbij vooral te wijzen op de noodzaak van echte
geluidsmetingen.
Joop Frankenhuizen uit Wilnis

Is uw huisdier zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Vinkeveen, omgeving Achterveld, poes, E.K.H., zwart/wit, heeft halsbandje om,
roepnaam Dushi, leeftijd 2 jaar.
- Uithoorn, omgeving Couperuslaan, Dwergkonijn, kleurstelling bruin/zwart/wit,
onderkant bles wit, klein, roepnaam Snoepie.Leeftijd 9 weken

Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Viergang. Kat, E.K.H., kleurstelling rood met iets wit. (tel: 06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Kaag. Kater E.K.H., kleurstelling rood met witte bef, buik en witte voetjes.
(Asiel Amstelveen).
- Aalsmeer, omgeving Randweg bij Tankstation B.P. Kat, kleurstelling wit met zwart, witte voorpootjes en
achter witte sokjes. (tel. 06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Adm. Van Gentlaan. Kat, kleurstelling grijs. (tel. 06- 17515173).
- Vinkeveen, omgeving Demmerikse kade. Kat, E.K.H., kleurstelling, zwart/wit klein, nog vrij jong.
(tel. 06-17515173)
- Mijdrecht, omgeving Robijn. Grijs-zwarte cyperse poes, witte voetjes. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Oosterlandweg, Kat, kleurstelling zwart/wit, witte bef, chipnummer 967000000560010.
(06-17515173).
- Mijdrecht, Corn. Beerninckstraat. Jong zwart poesje, wit befje, witte voetjes, witte streep tussen ogen a/d lin
kerzijde een zwart vlekje (tel. 06-18762593).

Poldervaartbrug

Monumentendag:

Wilnisse historische films
Wilnis - Wie kent nog de Wilnisse
dorpsfilm uit 1953, in opdracht van
de inmiddels lang opgeheven zangvereniging Con Amore, en wie herinnert zich nog de feestelijkheden
rondom de ingebruikname van de
Poldervaartbrug in 1978. De brug
die de eerste echte goede verbin-

ding vormde tussen het oude dorp
en de nieuwe wijken Veenzijde. De
opening van deze verbindingsbrug
over de Ringvaart was aanleiding
om feestelijkheden op touw te zetten. Beelden van deze films worden
vertoond tijdens de open monumentendag op zaterdag 13 septem-

ber in de Gereformeerde Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis,
tussen 10.00 en 16.30 uur. Het is een
doorlopende voorstelling, zodat belangstellenden op elk gewenst moment kunnen binnenlopen om deze interessante films te bekijken. De
toegang is gratis.

Zaterdag 13 september:

Orgelconcert door Theo Griekspoor
Mijdrecht –Theo Griekspoor. Deze Aalsmeerse organist is ook in
Mijdrecht en omstreken geen onbekende. Als begeleider van diverse koren in onze regio heeft hij zijn
sporen reeds verdiend. Theo Griekspoor werd geboren op 10 januari
1948 te Aalsmeer. Op dertienjarige
leeftijd werd hij hulporganist van
de Open Hofkerk, voorheen Triumphatorkerk, in zijn woonplaats.
Op zijn vijftiende jaar werd hij aangenomen als privé-leerling van de
Amsterdamse organist Piet van
Egmond. Tijdens deze amateurperiode behaalde hij twaalf maal

een prijs met het meedoen aan
amateur-orgelconcoursen. Na deze periode werd begonnen met de
studie muziektheorie, waar hij met
goed gevolg staatsexamen voor
deed. Voor de praktijkvakken orgel werd hij aangenomen als leerling aan het conservatorium te
Alkmaar, waar Jos van der Kooy
zijn leraar werd. In 1993 slaagde
hij aan bovengenoemd conservatorium voor het diploma “Docerend Musicus”. Al vele jaren wordt
Theo Griekspoor gevraagd als begeleider van zangkoren en geeft
hij op bescheiden, maar regelma-

tige schaal orgelconcerten.
In 2006 won hij het “Cesar Franck”
concours en in 2007 het “Alexandre Guilmant” orgelconcours, die
beide werden gehouden in de
Koepelkerk te Leeuwarden.
De dertiende september speelt
Theo werken van Joh. Seb. Bach,
Alfred Hollins, Alphonse Lavallée-Smith, Nic. Jac. Lemmens, Jos.
Rheinberger en Jan Zwart.
Het concert begint om 20.00 uur.
De kerk is open om 19.30 uur en de
toegang is gratis (met een schaalcollecte aan de uitgang).
U bent van harte welkom!

pagina 28

Nieuwe Meerbode - 10 september 2008

Restaurant Meesters wint ‘Culinaire Nol’; Kika ontvangt 12.500 euro

Derde Culinaire Venen weer een
smakelijk top-evenement
Mijdrecht - De derde editie van het
culinaire evenement Culinaire Venen wist afgelopen zaterdag naar
schatting ruim 2.000 belangstellenden naar het Raadhuisplein in
Mijdrecht te trekken. Mede aangemoedigd door het onverwacht fraaie
nazomerweer, genoten zij zichtbaar
van al hetgeen de 10 deelnemende
restaurant- en horecabedrijven uit
De Ronde Venen en omgeving hen
voorschotelden. Van elk verkocht
hapje en drankje was een deel be-

stemd voor het goede doel. Tegen
het eind van de avond kon de initiatiefnemer Lionsclub MijdrechtWilnis een cheque van 12.500 euro
overhandigen aan Kika.
Al direct bij aanvang van het evenement om 13.00 uur was het gezellig druk op het Raadhuisplein,
en dat bleef het tot bijna middernacht. Er viel dan ook veel te proeven van de gerechtjes en drankjes
in de deelnemende restaurants La
Farola, Le Virage, Lust!, Restaurant

Meesters, Restaurant Corfu en Rendez-Vous uit Mijdrecht; Boven Water, De Eetkamer van Vinkeveen en
de Plashoeve uit Vinkeveen. Maison
Vinocerf uit Uithoorn zorgde voor
prachtige wijnen en champagnes.
Zij hebben hun gasten beslist weten te verleiden tot een verdere kennismaking.
Culinaire Nol’
Halverwege de middag gaf Burgemeester Burgman van De Ronde

Venen het officiële startsein voor
het evenement én voor de jurering
van de Culinaire Nol, een vorig jaar
in het leven geroepen wisseltrofee
voor het beste restaurant, genoemd
naar oud-restaurateur Nol Vermeulen.
Nol moest om gezondheidsredenen
zijn lange carrière in de gastronomie beëindigen, maar kon gelukkig
toch aanwezig zijn om de naar hem
vernoemde trofee persoonlijk uit te
reiken. Na rijp juryberaad bleek dat
de winnaar van vorig jaar, Restaurant Boven Water uit Vinkeveen, de
wisseltrofee moet doorgeven aan
het team van Restaurant Meesters
uit Mijdrecht.
Aan tafel
Dit jaar was gekozen voor veel entertainment aan tafel, in plaats vanaf een groot podium. Alfredo Krijtlijn
en de Grasmaaiers en tafelgoochelkunstenaar Richard Stooker verzorgden optredens tussen het publiek en voor de kinderen kon clown
Noni niet genoeg ballonnen opblazen. En de sfeer nam nog verder toe
na spetterende optredens van Armand Fuchs en later op de avond
de swingende mannen van 2-Force,
die met hun zangkunsten de aanwezigen massaal aan het meeklappen en meedansen kregen.
Ambassadeur
In de loop van de avond kon aan

Burgemeester Burgman en Norbert Karthaus openen de Culinaire Venen.
acteur én Kika-ambassadeur Peter Faber en aan Kika-oprichter Frits
Hirschstein een cheque met het recordbedrag van 12.500 euro worden
overhandigd; de opbrengst van de
Culinaire Venen 2008. Het bedrag
kan de komende weken nog toenemen als alle kosten en opbrengsten
zijn verrekend.
Massale steun
“De inwoners van De Ronde Venen
hebben dit evenement duidelijk in
hun hart gesloten. De sfeer was helemaal perfect, evenals de weersomstandigheden. De deelnemende restaurants hebben weer een

fantastisch visitekaartje afgegeven.
Samen met Invisible Organizing en
Homan Elektrotechniek, waarmee
wij het evenement hebben opgezet, kijken we opnieuw terug op een
zeer geslaagd evenement.
Dankzij de massale steun van het
bedrijfsleven konden we de kosten laag houden, om zoveel mogelijk geld voor het goede doel over
te houden. Daar zijn we iedereen,
bezoekers, deelnemers en sponsors zeer erkentelijk voor”, aldus
Norbert Karthaus van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis. Volgend jaar is er
in september weer een editie van de
Culinaire Venen.

Het team van Restaurant Meesters kreeg uit handen van Nol Vermeulen (links) en juryvoorzitter John den Hollander
de wisseltrofee Culinaire Nol uitgereikt.

Het team van Restaurant Meesters kreeg uit handen van Nol Vermeulen (links) en juryvoorzitter John den Hollander de wisseltrofee Culinaire Nol uitgereikt.

Ambassadeur Peter Faber (l.) en Kika-oprichter Frits Hirschstein (m) nemen uit handen van Norbert Karhaus van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een cheque met de opbrengst van de Culinaire Venen 2008 in ontvangst.

Gezellige drukte en prachtig weer bij Culinaire Venen 2008

Dorpsacademie onder de
pannen

Kabouter Plop op
Ministek
Wilnis - FEEST was dit jaar het
thema van het jaarlijkse zomerfeest op Ministek , een kinderdagverblijf van de Klimboom in Wilnis. Zaterdag 6 september mochten alle Ministekkers met hun familie en vrienden komen om de
zomer af te sluiten met muziek en
activiteiten.
Ministek was omgetoverd tot een

feestelijk gebeuren met overal ballonnen en slingers. Onder
het genot van muziek, een hapje en een drankje konden de kinderen koekhappen, vissen vangen
en blik gooien. Hun energie konden ze kwijt door een parcours te
lopen: hindernis nemen, zaklopen en een koprol maken. Voor
het versieren van je eigen pet of

T-shirt en je gezicht laten schminken waren de rijen lang. Veel
opa’s en oma’s maakten van de
gelegenheid gebruik om ook een
kijkje te nemen op het dagverblijf
van hun kleinkind. Daardoor was
het gezellig druk. Hoogtepunt van
het feest waren Kabouter Plop en
Kwebbel die de kinderen de kabouterdans leerden.

Wilnis - De Ronde Venen is een
‘kunstacademie’ rijker. Op 1 september ondertekenden Jenneke
van Wijngaarden en Niels Broszat, gevestigd in de Dorpsacademie Mus & Muzen in Wilnis, een
gebruiksovereenkomst met Tom
Burgers, directeur van Westhoek
Wonen.

Wonen dit initiatief door ruimte belangeloos beschikbaar te stellen.
Het Rabofonds Dividend voor de Samenleving deed een schenking. Een
aannemer deed haar een schappelijke offerte en na een opknapbeurt
waar vele vrienden en buurtgenoten
aan meehielpen is Wilnis een dorpsacademie rijker.

Met een kleurige handdruk, een
handtekening en de overhandiging
van de sleutels bezegelden Jenneke van Wijngaarden en Niels Broszat de gebruiksovereenkomst met
Westhoek Wonen voor het pand
aan de Irenestraat 4a in Wilnis. Van
Wijngaarden gaat er, naast het creëren van haar eigen werk, ook lesgeven: volwassenen en bedrijven kunnen in de Dorpsacademie Mus &
Muzen terecht voor allerlei creatieve workshops. Beeldend kunstenaar
Broszat heeft er zijn atelier.

‘In de kunstwereld maken veel dingen een snellere ontwikkeling
door’, zegt Van Wijngaarden. ‘Daarom is het zo jammer dat kunst voor
veel mensen een ver-van-hun-bed
show is. Iedereen heeft behoefte
aan kunst en aan de ruimte om de
kunstenaar in jezelf te ontwikkelen.
Dat mag op allerlei manieren. Vindt

‘De ruimte is geweldig, mooi hoog,
licht en goed te ventileren. Er zijn
tevens een keuken, een chillroom
en opslagruimte.’ Van Wijngaarden kwam er toevallig terecht. ‘Een
buurtgenoot met hart voor kunst en
cultuur kwam op het idee om Westhoek Wonen te benaderen over een
leegstaand pand.
Westhoek Wonen was enthousiast
over de plannen om er een dorpsacademie te vestigen. Directeur Tom
Burgers onderstreept dat kunst, net
als een woningcorporatie, laagdrempelig en toegankelijk moet zijn. Omdat kunst en cultuur bijdragen aan
een betere samenhang in een wijk
of gemeente, ondersteunt Westhoek

een cursist zijn of haar passie in het
schilderen van stillevens, dan is daar
alle ruimte voor. Heeft een leerling
meer behoefte aan een brutalere
kunstvorm, bijvoorbeeld graffiti, dan
kan dat ook. Alle kunstvormen zijn
mij even lief.
Er gebeuren zoveel boeiende dingen in de samenleving. Als ik daardoor gefascineerd ben, wil ik dat
delen met de mensen in mijn atelier. Met dit centrum midden in Wilnis staat kunst midden in het leven.
Dat vind ik belangrijk!’
De officiële opening van Dorpsacademie Mus & Muzen vindt binnenkort plaats.
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Bridgevereniging
‘De Legmeer’ gestart
Uithoorn - Woensdagavond 3 september jl. startte Bridgevereniging
De Legmeer in de zijzaal naast de
bar van het sportcomplex De Scheg,
met het nieuwe bridgeseizoen 20082009. In deze eerste zitting speelden
34 paren verdeeld naar sterkte in
drie lijnen. In de “A” lijn met 14 paren
ging de eerste plaats naar de goed
spelende Luuk Smit en Lijnie Timmer, zij scoorden 63,19%. De tweede
plaats werd gedeeld door de paren
Wim Slijkoord met Nico vd Zwaard

en Jan Egbers met Ben Remmers
met 60,07%. De vierde plaats was
voor Ben ten Brink en Jan Bronkhorst met 59,38%. In de “B” lijn met
12 paren werd de score geopend
door An en Jan van Schaick, met
60,83% werden zij eerste.

paren maakte Huub Kamp met Cor
Hendrix een goede start, zij werden
eerste met 63,19%. En Nel en Harry
Gaarenstroom speelden zich naar
de tweede plaats met 57,64%. De
derde plaats ging naar Maria Baas
en Klaas Verrips met 51,64%.

De tweede plaats ging naar Mieke
van den Akker en Ada van Maarsenveen met 60,00%. Heleen en
Mees van der Roest werden derde met 56,67%. In de “C“ lijn met 8

Bent u geïnteresseerd, speel een
keer ter kennismaking mee. Neem
dan telefonisch contact op met Mieke van de Akker 0297-346027 of met
Gerda Schavemaker 0297-567485.

Legmeervogels E5
presteert redelijk in
tweede oefenwedstrijd
Uithoorn - In de eerste oefenwedstrijd tegen SV Nieuwkoop een
week geleden werd nog met gemak
gewonnen door met name topscorer Jimme Karsten (4 goals, uitslag
1–9 voor LMV E5), maar nu zouden
de jongens het een stuk moeilijker
krijgen.
De tegenstander, FC VVC E5, bleek
een goed voorbereid en technisch
sterk team. Lang van stuk, alhoewel de kleinere spelers bepaald niet
onderdeden voor hun langere medemens.

Al in de eerste minuut werd gescoord: door FC VVC. En verdiend,
al doet het pijn. Zoals gebruikelijk
beginnen de jongens van LMV E5
matig, bijna ongeïnteresseerd, maar
zodra men wordt wakker geschud
–en dat gebeurde dit keer wel erg

snel, gelukkig- blijkt dit team toch
over voldoende kwaliteiten te beschikken om het de tegenstander
moeilijk te maken. Al in de 4e minuut wist Deniz Gijsel de gelijkmaker te scoren. Een vreemde, welhaast buitenaardse bal, dat wel,
want de bal rolde langs de keeper
met de snelheid van een naaktslak.
“Geen gemor, maar vooruitkijken”, is
het bekende motto van dit team en
aldus ging men verder. Hoewel de
tegenstander voortdurend druk zette op het het LMV-doel, konden zij
hun pogingen niet verzilveren. Me-

de dankzij een, weliswaar vermoeid
ogende, maar toch met grote inzet
spelende Jeffry van Schaik, rechtsachter. Aan het eind van de 1e helft
zette Lars Veenhof nog een aanval
in, maar ook hij werd terug verwezen naar eigen helft.

Feller
De tweede helft begon wat feller,
alhoewel LMV ook nu weer onvoldoende overzicht toonde in het spel.
Terwijl de tegenstander de volledige
breedte van het veld gebruikte, wisten de LMV’ers elkaar telkens onnodig te vinden, alsof het zo nu en
dan tijd was voor een gezellig onderonsje. Danny Spit, middenvelder,
wist de VVC’ers soms tot ergernis te
brengen met zijn voortdurende storingen op het middenveld en Thom
Luttenberg, de keeper, had het dus
druk en daarmee de kans zich te
bewijzen. En dat deed hij met soms
spectaculaire bewegingen en het
slim verkleinen van het doel.
Ramon Koch kon reeds in de tweede minuut een voorsprong realiseren. Een moeilijke voorzet, de eerste
poging mislukte, maar Ramon wist
de bal goed op de voet te krijgen en
scoorde keihard. Het mooiste doelpunt werd in de 18e minuut gemaakt. Vanuit een corner van Deniz
Gijsel, kopte Lars Veenhof prachtig
in in een persoonlijk duel met zijn
tegenstander.
Nu voelde FC VVC dat een verlies
toch echt niet door de beugel kon
en zij begonnen een offensief, waar
LMV maar met de grootste moeite stand wist te houden. Met af en
toe een keiharde bal van Rémon van
Schooten, verdediger en sterk doorzettend verdedigend spel van Ramon Koch wist LMV de voorsprong
te behouden. Jimme Karsten, aanvaller, wist geregeld het doel te benaderen, maar niet te scoren. FC
VVC kwam nog terug tot met een
schitterend doelpunt uit een corner
en de stand tot 1 doelpunt verschil
terug te brengen. Scheidsrechter J.
Mulder en de teamleider van LMV
E5, Richard Spit konden tevreden
zijn met een spannende en sportief
gespeelde wedstrijd.

Kienavond bij Serviam

Uithoorn - Komende zaterdagavond, 13 september, organiseert Stichting Serviam weer een gezellige kienavond in het gebouw van KNA nabij het winkelcentrum Legmeer. De zaal is open om 19.00 uur en er zal om
ca. 20.15 uur worden gestart met kienen. Op deze avond kunt u weer vele mooie en aantrekkelijke prijzen
winnen. De opbrengst is bestemd voor het ontwikkelingswerk van de bekende Uithoornse missionarissen.

Qui Vive toonde zich op het hele veld de meerdere van tegenstander Myra.

Intensieve voorbereiding werpt vruchten af

Qui Vive jongens B1start
de competitie met 8-0
De Kwakel - Qui Vive Jongens B1 is
de hockeycompetitie uitstekend begonnen. Afgelopen zaterdag werd
in Amstelveen een 0-8 overwinning
geboekt in de streekderby tegen
Myra B1. Dat Qui Vive daarmee een
gooi doet naar een topklassering in
de hoogste klasse mag duidelijk zijn.
Vanaf de eerste week van augustus
is onder leiding van de coaches Erik
Otto en Thomas Vader intensief getraind om goed uit de startblokken
te kunnen komen in de Topklasse.
En met resultaat. Afgelopen zaterdag was de afgetekende overwinning het resultaat van gecontroleerd spel op hoge snelheid, waarin de Qui Vive mannen op alle fronten de betere waren.
Slechts in het begin van de tweede helft kon Myra een vuist maken,
maar een derde tegentreffer, een
prachtige dieptepass van Bastiaan
Vink, die door Casper Wilmink bekwaam langs de keeper werd gesla-

gen, betekende het definitieve vonnis in een overigens sportieve wedstrijd, die uitmuntend werd geleid.
Doelpunten
Na twintig minuten opende Jasper
van Hijfte met een fraaie backhandflats de score. De druk op het Amstelveense doel bleef hoog. Dit resulteerde tien minuten later in een
tweede doelpunt van Jasper na een
snelle onderschepping door Stijn
Kluft. Dit was de ruststand.
In de tweede helft durfde Myra wat
tegengas te geven, maar door adequaat optreden van keeper Mats
Kaas en goed uitverdedigen bleef
een doelpunt voor Myra uit. Keeper
Kaas hoefde daarna slechts enkele keren in actie te komen. Qui Vive kreeg volop kansen in de tweede helft. De spitsen werden steeds
opnieuw in stelling gebracht door
goed opereren in de achterhoede en op het middenveld. De der-

de treffer bracht Myra op de knieën. Vijf minuten later was het Max
Brakel die een rebound na een
schot van Casper Wilmink, verzilverde. Tom Günther wist door middel
van een push laag in de linkerhoek
een strafcorner te benutten: 0-5. Het
was Max Brakel die uit een pass van
Jasper van Hijfte de 0-6 op het scorebord kreeg. Goed ingrijpen van
Reinout Rovers bracht Stijn Kluft in
stelling die met een prikballetje de
Amstelveense keeper het nakijken
gaf. Op slag van tijd mocht Qui Vive nog een strafcorner nemen. Een
‘samba’- corner van Stijn Kluft mislukte, maar de strafcorner die hierop volgde bracht met een prachtige hoge push door Tom Günther de
einduitslag op 0-8 voor de Qui Vivemannen. Qui Vive B1 ontmoet belangrijke tegenstanders in deze Topklasse, die uitzicht biedt op landelijk niveau. Alle wedstrijden in deze
voorronde vereisen uiterste scherpte van alle teamleden.

Qui Vive MA1 start het
seizoen met een gelijkspel
De Kwakel - Na een lange zomerstop, mocht Qui Vive MA1 zaterdag 6 september jl. het veld weer op
voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Ook dit seizoen was het doel
weer om de landelijke competitie te
bereiken. De eerste wedstrijd was
meteen een belangrijke, namelijk
Amsterdam uit.
Om half 3 begon Qui Vive de wedstrijd heel sterk. De dames konden
Amsterdam goed onder druk zetten,
waardoor zij er moeite mee hadden

om eronder uit te komen. Dit leverde Qui Vive heel wat grote kansen
op, maar helaas bleven deze onbenut. De eerste kans voor Amsterdam
was echter wel meteen raak, hierdoor keken de dames van Qui Vive tegen een achterstand aan. Gelukkig kon Dulcia Spee dit vrij snel
goed maken: na een mooie aanval
stond ze op de goede plek om de
bal in het doel te tippen, 1-1. Dit was
tevens de ruststand.
In de tweede helft waren de rollen

omgedraaid en was Amsterdam de
betere ploeg. Qui Vive kwam er niet
heel goed uit, waardoor ze veel kansen tegen kregen. Er waren echter
ook nog genoeg kansen aan de kant
van Qui Vive. Aan beide kanten werden de kansen niet benut, waardoor
ook de eindstand 1-1 luidde. Een
redelijk begin van het nieuwe seizoen.
Volgende week spelen de dames
thuis tegen Bloemendaal, altijd een
leuke spannende wedstrijd.

Zondagvoetbal

Winst en verlies voor
Legmeervogels
Uithoorn - De competitiestart van
Legmeervogels is goed en slecht
begonnen. Het goede is dat de zondag 1 en 2 van Legmeervogels beide als overwinnaar in de strijd tegen
Hillegom 1 en 2 van het veld zijn gestapt maar het verlies deze zondag
zit hem vooral in de personele bezetting. Tijdens de warming up blesseerde Barry Muller zich dusdanig
dat hij mogelijk voor enkele weken
is uitgeschakeld.
I
n de wedstrijd zelf liep Yannick Valpoort een blessure op die er op het
eerste gezicht ook niet best uit ziet
en daarnaast stapte Stefan van Pierre ook niet meer fris van het veld.
Daarbij komt ook nog dat aanstaande zondag een tweetal spelers om
privé redenen verstek moet laten
gaan. Het wordt dan ook puzzelen
voor de trainer van Legmeervogels,
Danilo Raciti, aanstaande zondag
als Legmeervogels, in een naar verwachting loodzware wedstrijd, moet
aantreden tegen de titelkandidaat
nummer een in de 3e klasse C, Zeeburgia.
De talrijke toeschouwers bij dit du-

el Legmeervogels–Hillegom hebben de eerste 25 à 30 minuten goed
voetbal van Legmeervogels kunnen
aanschouwen. In deze fase weet
Legmeervogels dan ook de eerste
competitietreffer van dit seizoen te
produceren. De eerste treffer is op
naam gekomen van Imad Augerhion, die in de 18e minuut de doelman van Hillegom het nakijken gaf.
Na een minuut of dertig zakte het
spel naar een wat minder niveau,
wat bijzonder jammer was als je ziet
wat voor voetbalkwaliteiten er in
de ploeg van trainer Raciti rond lopen. Meer treffers als deze ene gescoord in de 18e minuut werden er
in de eerste 45 minuten. De tweede 45 minuten waren ook niet van
een niveau van wat de toeschouwers mogen verwachten van Legmeervogels. Legmeervogels liet zich
meeslepen in het voetbal van Hillegom dat heel vaak bestond uit het
lange halen snel thuis voetbal. Tegen het eind van de tweede helft
weet Legmeervogels nauwelijks
meer uit de verdediging te komen
en ontstaat er voor het doel van Patrick Brouwer een aantal hachelijke
situatie waaruit gelukkig voor Leg-

meervogels, Hillegom niet tot scoren
weet te komen. Na ruim 90 minuten
voetbal blijkt dan dat de treffer, gemaakt door Imad Augerhion, in de
eerste helft genoeg is om de eerste
drie punten van dit seizoen binnen
te halen.
Aanstaande zondag speelt Legmeervogels uit in Amsterdam tegen het afgelopen seizoen uit de 2e
klasse gedegradeerde Zeeburgia.
Zeeburgia dat net als Legmeervogels het eerste duel winnend weet
af te sluiten. Zeeburgia won de uitwedstrijd met 0-3 van CTO’70. Het
wordt dus oppassen voor Legmeervogels aanstaande zondag. Zeeburgia–Legmeervogels begint om 14.00
uur op sportpark Middenmeer in
Amsterdam.
2e elftal
Ook het 2e elftal van Legmeervogels had als tegenstander Hillegom.
En ook hier waren de eerste 3 punten van het seizoen voor Legmeervogels. Dankzij een treffer van Cyrill
Gill en een eigen treffer van Hillegom stapte Legmeervogels zondag
2 als winnaar van het veld.

Qui Vive Heren 1 haalt
voor dit seizoen
topper binnen
De Kwakel - Met de komst van Bart van der Meer als trainer is het begeleidingsteam van Qui Vive Heren 1 voor het komend seizoen compleet.
Van der Meer is de voormalige trainercoach bij Heren 1 Pinoké en was
speler bij zowel Pinoké als Bloemendaal waarmee hij tweemaal landskampioen werd.
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Monumentennacht in
Marickenland Wilnis/Vinkeveen
De Ronde Venen - MonumentenNacht is een (muziek)theaterspektakel, dat jaarlijks op verschillende locaties wordt uitgevoerd en dat inspeelt op het thema van de landelijke monumentendag: “Sporen”.
In 2008 wordt deze manifestatie voor de 5e keer binnen de gemeente De Ronde Venen gehouden. Stichting Cultura DRV wil
dit lustrum op een feestelijke wijze vieren met de medewerking
van meer dan 200 deelnemers uit
Breukelen, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen, een unieke samenwerking van amateur kunstenaars, professionele kunstenaars

en cultuurmakers. Met als titel
Dubbelspoor ligt het accent van
het theaterspektakel op de beleving van het landschap.
Wilnis
De locatie in De Ronde Venen is
Marickenland, op de grens van
Wilnis en Vinkeveen op zaterdag
13 september. Deze wandeltocht
start bij de begraafplaats Wilnis
om 19.00 uur en voert u over het
oude spoor om halverwege op het
nieuwe “Laarzenpad” te komen.
Onderweg wordt men geconfronteerd met kunst- en cultuuruitingen. Ook trekken antieke tractoren en oude legervoertuigen

hun sporen door het landschap.
De tocht eindigt op het VLC terrein in Vinkeveen. Daar kan men
naast het eindspektakel ook nog
een kleine expositie bewonderen over Marickenland en uitleg
krijgen over de plannen die men
heeft met de polder.
Dit jaar richt het theaterspektakel zich op oud en jong, want ook
voor de kinderen zal er iets spannends te beleven zijn.
In ieder geval is het kledingadvies
voor allen: Laarzen.
Een unieke uitvoering, op een wel
zeer bijzondere locatie met sporen naar het verleden en naar de
toekomst.

De herindeling blijft voor Anco Goldhoorn onvoorstelbaar

”We hebben als raad niets
meer te vertellen hier!”

Pijlstaartstart ondanks
regen een groot succes
Vinkeveen – Het schooljaar is weer
begonnen en dat wordt traditiegetrouw gevierd bij de openbare basisschool de Pijlstaart in Vinkeveen.
Op een regenachtige vrijdagmiddag
5 september was het gezellig druk
bij De Pijlstaart. Het was de eerste
Pijlstart in de nieuwe school wat een
extra dimensie gaf aan de feestelijke inwijding van dit nieuwe schooljaar.

Vanwege de regen waren de spelletjes en het schminken naar binnen
verhuisd, gaf Klaunie een spectaculair optreden met acts, dans en ballonnen in de aula en kon er in het
lokaal van groep 6 naar hartelust
meegezongen worden met de karaoke.
Ook dit jaar stonden de kinderen
weer in de rij voor een lotuswond en
het schminken. De echte fanatieke-

lingen gingen naar buiten waar een
fruitvangmachine en spijkerbroekhangen stond opgesteld.
Terwijl de kinderen zich vermaakten
konden de ouders en leerkrachten
onder het genot van een hapje en
een drankje gezellig onder de partytenten en paraplu’s bijpraten over
de vakantie en de plannen voor komend jaar. Alles bij elkaar weer een
prima begin van het schooljaar.

Mijdrecht - Wereldwinkel De
Ronde Venen organiseert samen
met Fair Food een cursusavond
voor haar medewerkers en anderen die geboeid zijn door het
onderwerp.

val is er voor wie verantwoord wil
eten genoeg om over na te denken. Wereldwinkel De Ronde Venen
heeft daarom een cursusavond gepland met dit thema.
De avond is bedoeld voor iedereen
die belangstelling voor ‘eerlijk voedsel’ heeft. De spreker voor de cursusavond ‘eerlijk voedsel’ is Merel Heine van Fair Food, de organisatie die supermarktproducten beoordeelt op duurzaamheid. Aan de
hand van toelichting op een concreet product wordt inzicht geboden.
Merel Heine is projectleider bij Fair
Food. Zij stuurt mensen aan die on-

derzoek doen naar onder andere de
sectoren fruit, cacao en peper (daarbij lettend op teelt, productiewijze
en vervoer). Die sectoronderzoekers
informeren, confronteren en dragen oplossingen aan. Het gaat Fair
Food om duurzame productie, goede werkomstandigheden.
Kortom: al die zaken waar ook wereldwinkels voor staan. De avond
over eerlijk voedsel is 17 september
om 20.00 uur in gebouw Irene bij de
Janskerk, Kerkvaart 9 in Mijdrecht,
zaal open vanaf 19.45 uur. Er zijn
geen kosten aan de cursusavond
verbonden.
U bent van harte uitgenodigd.

De Ronde Venen – Dat de gemeente De Ronde Venen zal worden heringedeeld met de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen is voor de grootste meerderheid
van de Rondeveense raad wel zeker,
maar Anco Goldhoorn, de fractievoorzitter van Ronde Venen Belang
blijft zeggen: “Er wordt niet ingedeeld. De gemeente Loenen heeft al
afgehaakt en er komt nog meer. Er
zijn dusdanige bezwaren en er zijn
bestuurlijk zoveel fouten gemaakt,
dat pikt de Tweede Kamer nooit.
Geloof me, die herindeling gaat niet
door”, aldus Goldhoorn.
Wat is hij: een roepende in de woestijn? Een raadslid met een bord voor
zijn hoofd? Wil hij de werkelijkheid
niet onder ogen zien of is hij gewoon een man die vecht voor zijn
dorp en gelijk heeft dat er maar
aangerommeld wordt en er totaal
niet meer naar de burgers en de
raad wordt geluisterd. Wie het weet
mag het zeggen. In de raad vindt hij
weinig steun.
Donderdag jl was de herindeling
weer onderwerp van gesprek tijdens een Ronde Tafel Gesprek. Op
de agenda stond: Plan van Aanpak
vaststellen voor de herindeling. Het
plan van aanpak geeft de hoofdlijnen weer voor de voorbereiding van

de herindeling. Naast instemming
met dit plan wordt de raad tevens
gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen. In het voorstel
aan de raad staat o.a dat de Provinciale Staten op 19 mei jl. de herindelingsplannen hebben ingestemd
met de herindelingplannen. Nu is
het aan de vier gemeenten om hun
plannen te trekken. De gemeente Abcoude heeft dit plan van Aanpak reeds goedgekeurd, de raad
van Breukelen heeft in de commissies al laten weten akkoord te gaan.
Loenen wil niet meer, en nu moet de
raad van De Ronde Venen nog akkoord gaan. De meerderheid zal ook
wel akkoord gaan, zo bleek donderdagavond. Alleen Gemeente Belangen en Ronde Venen Belang zijn tegen.
Vragen
De heer Goldhoorn wilde tijdens het
Ronde Tafel Gesprek een 19-tal vragen stellen aan de burgemeester.
Helaas is een Ronde Tafel Gesprek
echter een uurtje en is het de bedoeling dat je enkele vragen stelt.
Heb je er zoveel doe je dat schriftelijk en krijg je voor de raadsvergadering je antwoorden en kun je
er tijdens de raadsvergadering over
discuswerpen. Zo werkt het nieuwe

dualistische vergadersysteem. Of
het een goed systeem is en of je als
raad nogal voldoende aan je trekken komt op deze manier kun je je
afvragen, maar dit is in meerderheid
besloten het zo te doen, dus moet
je je aan die regels houden. Goldhoorn kon zich er niet in vinden. Hij
mocht drie vragen stellen in ronde 1
en nog eens drie in ronde 2. Maar
dat was de bedoeling niet. Hij wilde
alle vragen in de openbare vergadering kwijt. Hij werd zienderogen bozer: “Wil dan niemand begrijpen dat
het zo niet werkt. Stel het gewoon
een maand uit zodat we hier uitgebreid over kunnen praten. Maar
daar wilde (behalve Bert van Broekhuijsen van Gemeente Belang) niemand iets van weten. “We geven op
deze manier al onze bevoegdheden
weg”, zo stelde Goldhoorn, die zienderogen bozer werd. “Wees gewaarschuwd. Als raad hebben we niets,
maar dan ook niets meer te vertellen straks”. Zijn uitbarsting mocht
niet baten. Zijn collega raadsleden waren het niet met hem eens
en gingen akkoord om het voorstel
naar de raadsvergadering van donderdag 18 september te brengen.
Goldhoorn had het gehad met deze
vergadering. Hij pakte zijn spullen in
en vertrok. Of dat helpt??

Recreatieschap start
Honger de wereld uit door met herinrichting entree
eerlijk te consumeren
Winkelpolder
Eko, bio of met keurmerk. Is voedsel
eerlijk als er niet geknoeid is met zaden, als kippen kunnen scharrelen
en koeien bloemen kunnen eten?
Gaat het erom dat de producenten
onder goede omstandigheden werken? Of zijn eigenlijk eerlijke handelsverhoudingen in de wereld het
allerbelangrijkste en kun je dan pas
van ‘fair food’ spreken. In ieder ge-

PvdA De Ronde Venen,
Abcoude, Breukelen en
Loenen gaan samen
Regio - Op 19 mei jl. heeft Provinciale Staten besloten de gemeenten
De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen per 2010 te fuseren
tot één nieuwe gemeente, Vecht en
Venen. Op 29 september a.s. vindt
de ledenvergadering plaats waar de
vier PvdA-afdelingen officieel samen gaan in de nieuwe PvdA Vecht
en Venen. De “oude” afdelingen leveren ieder twee bestuursleden zodat alle kernen goed vertegenwoordigd zijn.
Deze vergadering vindt plaats in
dorpshuis Willisstee in Wilnis (aanvang 20.00 uur).
De raadsleden van de PvdA blijven
vanzelfsprekend hun werk doen in
De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen. Na de herindelingsverkiezing zullen de PvdA-raadsleden zich blijven inzetten voor de in-

woners van het unieke vecht- en venengebied.
De Partij van de Arbeid zal zich binnen de nieuwe gemeente inzetten
voor:
- Behoud verscheidenheid kleine
kernen: De nieuwe gemeente Vecht
& Venen bestaat uit een groot aantal
dorpen, ieder met een uniek karakter. De PvdA wil dat unieke karakter van de dorpen waar veel van onze inwoners met plezier wonen, behouden.
- Kleinschaligheid: De nieuwe gemeente is groot in oppervlakte en
aantal inwoners, maar kleinschalig
in structuur. De PvdA waarborgt dat
alle kernen en hun belangen vertegenwoordigd zijn in het bestuur, bijvoorbeeld door een wethouder per
dorp aan te wijzen als contactpersoon of dorpscommissies op te rich-

ten.
- Bescherming landschap: Het gebied Vecht en Venen heeft een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk: het is open, groen, landelijk en
onderdeel van het Groene Hart. De
PvdA neemt ‘Plan de Venen” en de
‘Gebiedsvisie voor de Vechtstreek’
als uitgangspunt om het landschap
te beschermen.
- Meerwaarde nieuwe gemeente;
De PvdA wil dat de meerwaarde van
deze opschaling tastbaar wordt voor
onze inwoners: een goed bereikbare dienstverlening en een krachtig
ambtelijk apparaat.
De vier huidige afdelingen van de
PvdA hebben een stuurgroep in het
leven geroepen die belast is met de
voorbereiding van de samenvoeging
van de vier afdelingen.

De Ronde Venen - Het recreatieschap Vinkeveense Plassen
heeft op 18 juni jl. het Routepunt Winkelpolder geopend.
In de tweede helft van september wordt begonnen met de
werkzaamheden voor de herinrichting van de entree Winkelpolder.
Het gebied (gelegen aan de
noord-oostzijde van de Vinkeveense Plassen nabij Zandeiland
1) heeft er drie prachtige wandelroutes en een kanoroute bij !
Maar de parkeerplaats en het
voetpad zijn nog niet aantrekkelijk als toegang voor het routepunt en de zandeilanden 1 en 2.

De entree moet vooral groener
en natuurlijker worden. Naar verwachting zal eind dit jaar de herinrichting klaar zijn.
Het overloopgedeelte van de huidige parkeerplaats bij de Vinkenkade wordt in praktijk niet gebruikt. Het recreatieschap gaat
hier een waterpartij, bos en een
pad aanleggen. Hierdoor wordt
niet alleen het uitzicht aantrekkelijker maar daardoor ontstaan ook
meer mogelijkheden voor recreatief gebruik. De parkeerplaats zelf
wordt nu niet aangepakt, hier zijn
in de toekomst wel plannen voor.
Langs de Molenkade komt een
aantal knotwilgen voor een natuurlijker beeld. Langs het voet-

pad van de parkeerplaats naar eiland 1 wordt een allee van zuilessen aangeplant. De huidige rotonde verdwijnt. Het wegdek is verzakt en de rotonde wordt gebruikt
als onbedoelde parkeerplaats. Er
wordt een nieuw wegdek aangebracht op het gedeelte dat de toegangsweg naar Winkeloord vormt.
Dit is noodzakelijk aangezien hier
regelmatig zwaar (bouw)verkeer
over heen gaat. Het huidige wegdek is voor dit verkeer onvoldoende geschikt. Verder zal hier meer
groen worden aangebracht. Tenslotte wordt de fietsenstalling vernieuwd en ook hier wordt meer
gebiedseigen beplanting aangebracht.
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Vlotte start schaakcompetities
bij SV de Amstel
Regio - Bij SV de Amstel zijn de afgelopen week de interne schaakcompetities weer begonnen. De Uithoornse vereniging speelt nu op
woensdagavonden in de grote zaal
van het Wijksteunpunt Bilderdijkhof
(hoek Potgieterplein ).
Op de redelijk bezochte jaarvergadering van 27 augustus werd het
bestuur van de vereniging voorlopig
als volgt geformeerd: Henk Elserman-voorzitter, Piet Geertsema-secretaris/penningmeester,Theo Hendriks-wedstrijdleider extern, Michiel
Spook-wedstrijdleider intern, Joop
Veldhuijzen-jeugdleider.
Voorzitter Elserman treedt echter medio januari/februari terug en
wordt dan opgevolgd door Theo
Hendriks. Er ontstaat hierdoor een
vacature voor de functie van wedstrijdleider extern. Kandidaten hiervoor zijn er helaas nog niet. Ook bij
SV de Amstel blijkt het tegenwoordig moeilijk te zijn om leden te vinden, die bestuursfuncties willen vervullen.
Op deze vergaderavond werd tevens aandacht besteed aan het terugtreden van Cora van der Zanden
als schaakverslaggeefster bij Radio
Rick. Zeven jaar lang, iedere zon-

dagochtend om 11.00 uur, deed Cora verslag van het wel en wee van
SV de Amstel. Helaas is er (nog)
geen opvolger voor haar gevonden.
Cora werd toegesproken door voorzitter Elserman en ontving onder applaus van de vergadering een fraai

boeket bloemen.
Echt schaken
Op woensdagavond 3 september
begon dan het echte schaken. 24 Junioren gingen om 19.00 uur furieus
van start. De allerjongsten moesten zich weer heel even de loop der
stukken herinneren (- hoe gaat dat
paard ook al weer? - ) maar daarna
ging alles van een leien dakje.
Mark Meijerink, de kampioen van
vorig jaar kan, nu hij 16 geworden
is, niet meer bij de junioren meedoen. Nummer 2 van vorig seizoen,

Paul Oomen, lijkt dit seizoen de grote kanshebber te zijn. Paul had deze
1e ronde echter een bye en kwam
zodoende niet aan spelen toe. Andere kanshebbers zoals Robert Meijerink, Bastiaan Claus en Bastiaan
van Dijk zullen dit jaar hun groei-

ende speelsterkte moeten bewijzen.
In deze 1e ronde wonnen Bastiaan
Claus en Bastiaan van Dijk hun partijen en gaan daardoor meteen aan
de leiding.
De senioren begonnen rond 20.15
uur het nieuwe seizoen. Hun schaakhonger en strijdlust waren zeker niet
minder dan bij de junioren.
Kampioen Piet Geertsema verloor in
een paard-pionnen eindspel van nr.
3 van afgelopen seizoen Theo Hendriks en voormalig kampioen Patrick
van Lommel liet zich in een vlotte aanvalspartij tegen Lex van Hattum van zijn beste zijde kennen. Dawood Asfar verloor in het eindspel
van Henk Elserman, Huup Joosten
versloeg Henk Jurriens, Henk van
Lonkhuijzen won van Eric Goudsmit
en Marijcke van der Wal van Joop
Veldhuijzen. Jan van Ommeren won
van nestor Frans Linschoten.
Webmaster Dwayne Oomen wil het
dit seizoen ook eens als schaker in
de interne competitie proberen, in
een mindere stelling profiteerde hij
van een forse onnauwkeurigheid
van Gouke van der Wal en won nog
tot zijn eigen verrassing. Wedstrijdleider Michiel Spook won snel van
Jose Orge Markwat en Joop van der
Linden speelde remise tegen Mark
Meijerink.
Geïnteresseerde huisschakers en
nieuwsgierige junioren zijn op iedere woensdagavond van harte welkom bij SV de Amstel.

Een drukte van belang bij
Paardensportvereniging Troje
Regio - Zaterdag 6 september
werden er bij de Troje club officiële KNHS dressuurwedstrijden gereden. Deze keer kwamen de klasses
a/b tot en met M 2 aan de beurt De
deelnemers konden relaxt los rijden
op een zandbodem. Ook de wedstrijden werden gereden op zand en dat
is bij alle ruiters goed bevallen. De
kalkoenen konden in de wedstrijdtas blijven, dat scheelt in de voorbereidingstijd aanmerkelijk voor de
ruiters. De wedstrijdcommissie van
de club had alles weer prima onder
controle, zodat de wedstrijden weer
sportief en gezellig zijn verlopen.
Uitslag klasse A/B
1e plaats in beide proeven Valarie
van de Werff met 183 punten
Uitslag B pony’s en B Paarden
Op de eerste plaats Jessica de
Graaff met 194 en 198 punten
Uitslag L1 paarden en L1 pony’s
Op de eerste plaats Ludy de Dood

met 185 punten voor proef 8. Connie Tuls werd eerste met proef 7, zij
behaalde 181 punten.
Uitslag L2 pony’s
Op de eerste plaats Lianne Hoek
met voor beide proeven 186 en 182
punten
Uitslag M1 en M2
Op de eerste plaats Debora van Oss
met 186 en 182 punten
De uitslagen van deze wedstrijd zijn
te vinden op de troje site
www.paardensportverenigingtroje.nl
of www.startlijsten.nl
Zondag 7 september was het de
beurt aan de Troje ruiters. Zij konden zich opgeven voor de strijd
om de clubkampioenschappen. Er
moest dus gesprongen worden en
er diende een dressuurproef gereden te worden. Iedereen deed zijn
uiterste best om Troje’s beste allrounder te worden en er werden
dan ook leuke punten gescoord Op

de eerste plaats Megan van Bruggen met Malibu Sun Dance, zij behaalde 191 punten voor haar dressuurproef. Op de tweede plaats
Chelsea Ouast met Kasmira met 187
punten en derde werd Claire Rexwinkel met Ulani met 182 punten.
Jade Degenkamp met Magic eindigde op de eerste plaats met springen, tweede werd Megan van Bruggen en op de derde plaats Nathasja
Meijer met Hasse. Dit betekende dat
Megan van Bruggen zich met 3 punten de beste ruiter van de Troje club
kon noemen. Op een welverdiende
tweede plaats met 5 punten stond
Jade Degenkamp. En op de derde
plaats ook welverdiend Chelsea Ouast met Kasmira met 10 punten. Dat
moet natuurlijk gevierd worden tijdens de aankomende BBQ die Troje
organiseert op zaterdag13 september in de buitenbak (bij slecht weer
binnen) van hun club, locatie Stal
Zadelpret Aanvang 18.30 uur.

Het jeugdschaatsen gaat
weer beginnen
Regio - De R zit weer in de maand.
Dat betekent dat er binnenkort ook
weer geschaatst kan worden op de
kunstijsbanen in Nederland. Bij IJsclub Nooitgedacht zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen alweer in volle gang. Zo ook
voor het jeugdschaatsen.
IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds
jaar en dag met circa 160 kinderen
uit De Ronde Venen naar de Jaap
Eden ijsbaan in Amsterdam. Voor
komend seizoen is nog een aantal

plekken beschikbaar.
Op het ijs worden de kinderen de
eerste beginselen van het schaatsen geleerd. Te denken valt aan
het recht op de schaatsen staan,
het zijwaarts afzetten en het remmen. Een groep van 25 enthousiaste jeugdschaatsleiders staat ook dit
jaar weer klaar om de kinderen te
leren het schaatsen onder de knie
te krijgen. Het plezier staat voorop
bij het jeugdschaatsen bij Nooitgedacht. Mocht het deze winter weer
eens flink gaan vriezen, dan is het

BMX NK Clubs 2008
strijden in Tegelen
Uithoorn - 28 Clubs zijn het weekend van 6 en 7 september afgereisd
naar Tegelen om te strijden voor de
Nederlandse kampioenstitel van
2008. Uiteraard was UWTC ook van
de partij met 21 rijders.
Totaal waren er 445 inschrijvingen
verdeeld over 70 manches. Het weer
was zoals ze dat noemen onstuimig,
veel wind, veel wolken, af en toe zon,
maar ook af en toe regen. Hoewel
dat laatste erg mee viel. De manches
verliepen voorspoedig, tot de laatste
rit van Mike Pieterse. Mike viel vlak
voor de finish heel raar van zijn fiets,
op zijn hoofd, duikelde over de kop
en bleef liggen. Door de EHBO naar
de tent gedragen, en daar werd hij
opgehaald door de ambulance om

toch even een foto te maken. Aan
het eind van de wedstrijd kreeg men
te horen dat via een scan naar voren
was gekomen dat hij z’n 3e ruggenwervel heeft gebroken. Afgelopen
maandag werd er een korset aangemeten en voorlopig mag hij zes weken niet fietsen. Einde seizoen dus
voor Mike!
Gelukkig verliep de dag verder zonder ernstige valpartijen.

Uithoorn - Op vrijdagavond 12 september wordt er weer gekaart bij
muziekvereniging KnA.
Zoals altijd wordt er weer gekaart in
koppels en wordt het dubbelkleur
systeem gehanteerd. Dit houdt in
dat er elke speelronde een kleur, bijvoorbeeld Harten, als dubbele kleur
wordt gebruikt.

Als men deze kleur troef maakt tellen de punten van de spelende partij
dubbel.Er worden drie partijen van
20 giffies of vier partijen van 16 giffies gespeeld.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer middernacht.
Tevens wordt er op zaterdag 18 oktober weer de 12 uur durende mara-

thon gehouden. Iedereen die de uitdaging aan wil gaan kan zich opgeven. Deze dag duurt van 10.00 uur ‘s
ochtends tot 10.00 uur ‘s avonds en
tijdens de spellen wordt er gezorgd
voor diverse lekkere hapjes.
Ook de loterij zal weer niet ontbreken. Opgeven kan bij Hans Kas tel.
nr. 0617724798

zijn best gedaan heeft om punten
voor de club bij elkaar te rijden.
Uitslag
Halve finale; Bart van Bemmelen
(boys 7 jaar) 3e, Roberto Blom
(boys 11) 4e, Tom Brouwer (boys
11) 1e, Bart de Veer (boys 11) 7e,
Pim de Jong (boys 14) 4e, Wouter
Plaisant van de Wal (sportklasse)
8e, Arno van Vliet (sportklasse) 7e.

7 Rijders behaalden de halve finale,
4 hiervan gingen door naar de finale. 2 Rijders reden na de manches
direct finale.

Finale; Bart van Bemmelen 6e, Roberto Blom 8e, Tom Brouwer 5e,
Pim de Jong 6e, Erik Schoenmakers
(cruiser) 6e, Eelco Schoenmakers
(cruiser) 8e.

Al met al voor UWTC-rijders een
enerverende dag, waar iedere rijder

Voor de resultaten van de andere
UWTC-rijders: www.uwtc.nl

AKU’s Elisabeth van den
Berg zet zegereeks voort!
Regio - Na reeds in Baambrugge en Abcoude in de prijzen te zijn
gevallen, bekroonde Elisabeth van
den Berg in de halve marathon van
Nieuwkoop haar optreden nu met
een eerste prijs.
Bij de dames 35+ kwam ze als eerste binnen in 1.47.1, terwijl dat daar
bij de dames overall een tweede
plaats betekende.
Ondanks de stevige zuid-westenwind, die zich vooral op het open
stuk naar de Slikkendam deed gelden, kwam ze heerlijk in haar ritme,
hierbij geholpen door echtgenoot
Nan die haar daar keurig uit de wind
hield en samen met haar finishte.
Snelste AKU man was Harry Schoordijk die met 1.37.35 het Mijepad tussen de plassen met de steile “kip-

penbrug” met gemak trotseerde. Ook Rob Bos hervond zich deze middag en liep na lange tijd weer
eens lekker naar 1.42.00.
Arno Waaijer deed het ook voortreffelijk met 1.45.00 en Maarten Breggeman kwam weer eens dicht bij de
2 uur met zijn 2.01.33, waarbij de
tweede helft van het traject een minuut sneller ging dan de eerste.
Corrine van den Bergen en Wil Voorn
kwamen uit op de 10 km. waarbij
Corrine in 53.41 binnenkwam.
Thijs Heemskerk vertegenwoordigde de AKU-jeugd en werd eerste bij
de jongens op de 600 meter.
In de Haarlemmermeer halve marathon, bokste Theo Noij tegen weer
en wind en deed dat zo goed dat
hij als 2e veteraan 3 binnen de an-

Voorlaatste toerrit
Meer Uit

Klaverjasseizoen KnA van start

ook erg leuk en handig als de kinderen enige ijservaring hebben. Daarnaast is het en leuke aanvulling voor
het skeeleren in de zomer.
De schaatslessen zijn elke week
op de Jaap Edenbaan van 16.55 tot
17.55 uur en de kosten bedragen 54
euro voor een heel seizoen. Is uw
kind tussen de 6 en 12 jaar, neem
dan gerust contact op voor meer inlichtingen en voor opgave met Luciën Wolvers, tel: 0297-282156. Neem
ook eens een kijkje op:
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Uithoorn - Zondag 14 september
a.s. is het weer zover, M.T.C. “Meer
Uit” organiseert haar een na laatste toerrit voor motoren dit seizoen. De route gaat uiteraard weer
over de mooiste binnenwegen van
Noord-Holland en heeft een lengte van 200.8 km. Deze mooie tocht
voert de motorrijders vanuit Uithoorn richting Nes- en Ouderkerk
a/d Amstel, Diemen naar o.a. Zunderdorp, Ilpendam en Middelie. Vervolgens rijden ze via Oosthuizen de
kop van Noord-Holland in. Daarna
vervolgen ze de route via Lutjewinkel en Moerbeek naar Krabbedam,

Oudkarspel en Heerhugowaard, om
via Opmeer, Rustenburg, Driehuizen
en Westgrafdijk en het havengebied
Amsterdam terug te keren naar Uithoorn, om daar de rit te beëindigen
en nog wat na te praten bij “Brasserie De Waterkelder”. De rit is geschikt voor alle rijstijlen en voor zowel beginnende als gevorderde motorrijders. Nieuw is dat de route nu
ook voor enkele GPS systemen beschikbaar is. De laatste toerrit, de
inmiddels overbekende Snertrit, is
op 12 oktober a.s. Informatie over
de toerrit, telefoon: 0297-569580 of
530443.

derhalf uur bleef met een meer dan
voortreffelijke1.29.24!
De kanjers van de lange afstand
kwamen als voorbereiding op de
komende marathons uit in de 30 km.
van Amsterdam-noord.
Jos Snel voerde het AKU smaldeel
aan door de afstand in een prima
2.27.35 af tel eggen. Jaap Bouwmeester had zich ten doel gesteld
om Karin Versteeg, op een voor haar
toch wel niet zo gangbare afstand,
te gidsen. Hij deed dit zeer bekwaam naar een mooie 2.36.59.
Ed Janssen, kennelijk geïnspireerd
door beiden in het zicht te kunnen
houden, volgde erg goed in 2.40.14.
Huub Jansen beperkte zich deze
maal tot de 15 km. en scoorde een
goede 1.09.20.

Klaverjassen
De Hoef - Zaterdag 20 september wordt er in De Hoef
in de HSV kantine aan de
Schattekerkerweg weer begonnen met de klaverjascompetitie. De aanvang is 20.30
uur. Er worden drie partijen gespeeld en de inleg bedraagt 3 euro per persoon.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Ambitieus Legmeervogels
F5 zoekt sponsor!
Uithoorn - Het ambitieuze Legmeervogels F5 is op zoek naar een
sponsor. Een sponsor met positieve uitstraling die het team in mooie
nieuwe trainingspakken wil steken.
Leider en trainer Raymond Hafkamp
denkt dat een mogelijke sponsor
geen beter team kan treffen. “Ze
zijn ambitieus, trainen twee keer
per week hard om beter te worden,
maar vergeten niet vooral ook veel
lol met elkaar te maken. Daarnaast
proberen we als trainers deze jongens gewoon een leuke en attractieve pot voetbal te laten spelen met
veel doelpunten.”
Volgens Raymond Verschut van de
sponsorcommissie van Legmeervogels hoeft het sponsoren van
een team niet in de papieren te lopen. “We bieden potentiële sponsoren een breed pakket van mogelijkheden aan binnen onze vereniging Legmeervogels, waaronder
het sponsoren van een team. Graag
stellen we mogelijke sponsoren verschillende opties voor.”
“Voor het sponsoren van alleen de
trainingspakken voor ons F5-team
zou voor een totale contractperiode van 3 jaar maar een bedrag
van grofweg 1500 euro nodig zijn,
al kunnen we met wat extra’s natuurlijk nog professioneler op het
veld staan en wat extra voetbalactiviteiten ontplooien”, vult trainer
Hafkamp aan. “Daarnaast mag de

sponsor natuurlijk kostenloos al onze wedstrijden bezoeken en gebruik
maken van een vermelding op onze eigen professioneel opgebouwde
F5-website (f5.legmeervogels.com)
die erg goed bezocht wordt. Welke
sponsor zou zich een beter uithangbord kunnen voorstellen?” Potentiële teamsponsors wordt dan ook gevraagd contact op te nemen met de
sponsorcommissie van de Legmeervogels (sponsoring@legmeervogels.
nl) of de leider/trainer van dit enthousiaste F5-team (trainer@legmeervogels.com).
Revance
Dat de F5-vogeltjes er op het veld
inderdaad geen gras over laten
groeien blijkt wel uit de aansprekende resultaten die ze in de afgelopen oefenwedstrijden hebben
geboekt. Na vorige week net in de
laatste minuut ongelukkig met 4-5
verloren te hebben van selectieteam
Nieuwkoop F1, werd deze week revanche genomen door Overbos uit
Hoofddorp glorieus te verslaan. Met
een monsterscore van 0-15 gingen
de F5-vogeltjes juigend en hossend
de kleedkamer in.
Legmeervogels F5 begon scherp aan
de wedstrijd tegen Overbos. Dit resulteerde in een goed lopende aanval van verdediger Coen naar middenvelder Tyco, die met een voorzet
van rechts het spitsen-duo Senza

en Youp aanspeelde. Goed combinatiespel tussen de twee leverde het
eerste doelpunt op. Uiteraard werd
dit direct groots gevierd, maar Legmeervogels F5 wilde meer. De ene
na de andere aanval werd ingezet.
Al gauw leverde dit nog vier mooie
doelpunten op: Tyco, Nick, Senza
en Youp pakten zo hun doelpuntjes
mee. Overbos besloot zich te hergroeperen. Dat dit geen effect had
tegen het ontketende Legmeervogels F5 bleek wel uit het feit dat alle
aanvullende impulsen van Overbos
door verdedigers Sander, Koen en
Mirco moeiteloos werden opgevangen. Ondertussen scoorden de aanvallers na soms schitterende combinaties er lustig op los. Met 0-10 gingen de vogels de rust in. De zeer talentvolle F5-keeper Lars had tegen
het einde van de eerst helft slechts
één redding te doen, maar bleef
alert en scherp reageren.
Ook in de tweede helft kwam Overbos er niet aan te pas. Door wederom goed combinatiespel en het behouden van positie’s werd Overbos
weggespeeld met als resultaat uiteindelijk nog 5 doelpunten in de
tweede helft. Met deze monsterscore van 0-15 op zak gaat Legmeervogels F5 vol goede moed richting het
begin van de competitie.
Met hopelijk een enthousiaste en
zeer welkome sponsor!

Weer winst voor Thamen
softbal pupillen
Uithoorn - Zaterdag 6 september
speelden de softbal pupillen van
Thamen hun een na laatste wedstrijd van dit seizoen uit tegen OVVO.
Versterkt met Madelon begonnen de
meiden van Thamen aan slag. Anne
sloeg meteen een 2honkslag, dus
dat begon goed. Helaas was Maud
daarna met 3slag uit en ook Nicky
was uit door een goede actie van
de pitcher naar het 1e honk. Madelon sloeg een honkslag en wist tijdens de slagbeurt van Eline, die op
haar beurt een prachtige 2honkslag
sloeg, binnen te komen. Helaas was
de slagbeurt daarna snel afgelopen
want Daphne was net te laat bij het
eerste honk. In de tegenbeurt begon
OVVO goed. Er werden meteen 2
punten gescoord. Gelukkig liet pitcher Daphne zich daardoor niet van
slag brengen, want Daphne gooide meteen 3x 3slag en dus werd er
weer gewisseld. Thamen begon niet

zo goed. Iris sloeg een mooie verre bal in het linksveld, die met een
beetje geluk gevangen werd en Melany kreeg 3slag. Gelukkig ging het
met Mariëlle, Anne, Maud, Nicky en
Madelon beter. Allen een honkslag
en een punt gescoord. Eline was net
te laat bij het 1e honk, maar toch 5
punten behaald in deze inning.

slag van Daphne, maar daarna sloegen Iris, Melany, Mariëlle, Anne en
Nicky een honkslag en haalden zij
allemaal een punt binnen. Maud
sloeg een mooie bal door het midden, rende zich de longen uit het lijf
en was net op tijd bij het 2e honk.
Zij scoorde tijdens de geweldige
3honkslag van Madelon.

Instructies
Onder luide aanmoedigingen van
het eigen publiek en met goede instructies van Anton en luid en duidelijke aanwijzingen van Harm, stonden de meiden op scherp in het veld
om OVVO zo min mogelijk punten te
laten scoren. OVVO begon nog wel
met een 3honkslag, maar ook pitcher Daphne stond op scherp, want
met 2x 3slag en een mooie vangbal
kon OVVO maar 1 punt scoren. Tussenstand 3-7 en Thamen was weer
aan slag. De 3e inning begon met
een vangbal door de catcher op een

Het laatste stukje rende Madelon
tijdens de honkslag van Eline, die
weer kon scoren door Daphne die
Eline binnen mocht slaan. Zo werden er wel 8 punten gescoord in deze inning. Er werd nog even van posities gewisseld in het veld en zo belandde Anne op de pitcherplaat.
Net als Daphne deed zij dat uitstekend. De eerste speelster van OVVO wist nog te scoren, maar daarna ving Anne de bal, maakte zij de
2e uit na samenspel met Mariëlle en
gooide zij tot slot 3slag. Eindstand:
4-15.

Het seizoen 2008/2009 is
bij BVK van start gegaan

Winst Legmeervogels D1
Uithoorn - De eerste competitiewedstrijd tegen ADO’20 verliep
goed voor de jongens van de Legmeervogels. Een wedstrijd met veel
wind en een gelijkopgaande strijd.
In de eerste helft was ADO’20 beter.
Ze waren feller in de duels en sneller in de balbehandeling.
Ze werden af en toe gevaarlijk maar
hadden geen geluk in de afwerking.
De paal, de lat en Anko Smit, met
mooie reddingen, zorgden ervoor

dat ze geen tegen doelpunten hoefden te incasseren. De tweede helft
waren de Vogels beter.
De opdrachten van trainer Bas Sack
werd beter uitgevoerd. Andy Burke
was gelukkig weer terug na een lange blessureperiode en je kon zien
dat hij er weer zin in had.
Er waren een paar mooie schoten op
doel te zien van Tex Koster en Mounir Rejeb die door de goede keeper stijlvol werden gestopt. Het was
Chelly Drost die voor de 0-1 zorgde

door met een geplaatst schot van 20
meter de keeper, die iets te ver voor
zijn doel stond, te verrassen. Hierna
waren de Vogels niet meer te houden.
De snelheid van het spel ging omhoog en er werden vele kansen gecreëerd.
De harde voorzet van Andy Burke ging via een eigen speler in het
doel 0-2. Man of the match was Andy Burke met een prima rentree.

De Kwakel - Met een openingswoordje van voorzitster Elly van
Nieuwkoop werd de aftrap gegeven voor een nieuw bridgeseizoen bij Bridge Vereniging De
Kwakel in het als altijd sfeervolle
Dorpshuis De Quakel.
0Alvorens de kaarten ter hand
konden worden genomen stond
Elly in haar toespraak stil bij het
overlijden van twee zeer graaggeziene leden van de BVK in de
afgelopen zomer, Hessel Oosterbeek en Joop van Zuylen. Hessel was niet alleen bij de BVK
maar ook bij de diverse andere
bridgeclubs in Uithoorn een zeer
gewaardeerd en enthousiast
lid, zoals Joop dat in Mijdrecht
was. “We verliezen in Hessel en
Joop twee liefhebbers waar iedereen altijd met veel plezier tegen kaartte, voor wie het bridgen
een heerlijke tijdverdrijf was, zeker in tijden dat hun gezondheid
hen in de steek liet. Als leden van
de BVK zullen wij met heel veel
respect terugdenken aan zowel
Joop als Hessel en wij zullen hen
ontzettend missen.” Aldus voorzitster Elly.

Voor een aantal leden die thans
met ernstige gezondheidsklachten te maken hebben gingen
kaarten rond waarop de overige
leden hen sterkte konden wensen. Na deze wat sombere start
was het tijd om de kaarten te
schudden en elkaar op sportieve wijze te lijf te gaan. Men zag
wat nieuwe combinaties, er waren wat leden om uiteenlopende
redenen gestopt en een aantal
leden was nog niet terug van vakantie, zodat met 37 paren werd
begonnen.
A lijn
In de A lijn vinden we aan de
kop van de ranglijst op deze 1e
speelavond van de 1e parencompetitie echtpaar van Nieuwkoop terug met een score van
63,8% en dat was een fractie
meer dan paar Elenbaas-Verhoef met 63,5%. Rees en Gerard
van der Post werden met 56,2%
3e. Een andere Gerard had wat
startproblemen en met partner
Piet van der Poel landde hij daardoor op de ondankbare 12e en
laatste plaats met 34,8%.
In de B lijn was er een invalster

die de aandacht op zich wist te
vestigen. Nel Hamelynck was
deze avond gestrikt door Gerda
Bosboom en dat bleek een gouden greep, want dit paar werd
met 62,9% 1e. Regerend clubkampioen Han Mann had in
de persoon van Fie Brokke een
nieuwe bridgepartner gevonden
en dit paar liet meteen even zien
dat BVK dit jaar veel van hen kan
verwachten. Met 60,4% werden
zij 2e. Mevrouw Tiny Mann wilde
niet teveel onderdoen voor manlief en met Ria Broers eiste zij de
3e plaats op met 55,4%. Trudy
Fernhout en Hetty Houtman werden met toch nog ruim 40% 12e.
In de C lijn lieten Marianne en
Huub Kamp zien dat een geheim trainingskamp (niemand
wist hiervan, het was zo geheim
dat zij het zelf niet eens mochten weten!) vruchten kan afwerpen. 59,4% viel hen ten deel en
daar was niemand tegen op gewassen. De paren Bulters-Nieuwendijk en Dekker-de Jong werden 2e en 3e met resp. 55,6 en
55,2%. Irene en Annie werden
met 40,63% 11e en laatste.

Eerste ronde
laddercompetitie BVU
Uithoorn - De kop is er af en de
eerste schermutselingen om posities in de A, B en C lijn hebben
plaatsgevonden bij Bridge Vereniging Uithoorn.
In de A -lijn nam het nieuw samengestelde paar Ben ten Brink & Gijs
de Ruiter gelijk het voortouw met
een 1e plaats met 60,92%. Kokkie v/
d Kerkhoven & Corrie Smit werden
2e met 57,75% gevolgd door Leo
Leenen & Henk v/d Schinkel met
57%. Vierde werden An Heimeriks
& Anke Reems met 56,42% en Ada
Keur & Bep Schumacher scoorden
een 5e plaats met 54,67% van in totaal twaalf paren.
De A–lijn vips Hans Wagenvoort &
Nico v/d Meer hadden hun avond
niet, na een start met drie nul-

len op rij! kwam het niet echt goed
meer volgens Nico. In de B–lijn, met
eveneens 12 paren, verrasten Ineke Hilliard & Huib van Geffen, met
een kennelijk goed ingestudeerd
nieuw systeem, door met 62,50%
de koppositie in te nemen. Hennie
& Sierk Goedemoed werden keurig
2e met 59,17% en de derde plaats
was voor Tiny & Bram van Klaveren
die 55% precies lieten noteren. Na
een moeizame start, met als dieptepunt de tafel tegen Wim Baars &
Marcel Dekker van 15%!, zagen Elisabeth v/d Berg & Maarten Breggeman plotsklaps wel het licht en werden met een geweldige eindsprint
4e met 54,58%.
Ze eindigden zelfs nog voor hun

eerdergenoemde kwelgeesten, die
als 5e op 54,17% bleven steken.
De C–lijn bestond uit 10 paren waar
Hetty Houtman & Jos van Leeuwen,
Corry Frank & Ria Smit net voorbleven met 61,98% om 59,38%.
De twee Thea’s Stahl & Kruyk bereikten met 56,25% de derde plaats
en Loes Kroon & Theo Vermeij bleven ook nog boven de vijftig met
een score van 52,08%. Monique Verberkmoes & Corrie van Tol werden
vijfde maar bleven met 49,48% net
onder de streep der sterken! BVU
bridget elke maandagavond vanaf
19.45 uur in de barzaal van Sporthal
De Scheg en kan nog flink wat nieuwe leden gebruiken. Voor inlichtingen: secretaris Marineke Lang Tel:
(0297) 569432.
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Geslaagd Minikamp bij
Hertha
Vinkeveen - Voor de vijfde keer
heeft Hertha een Minikamp georganiseerd voor D- en E-pupillen.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus hebben 36 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar twee dagen doorgebracht in het trainingskamp Herthanello ter voorbereiding op het
nieuwe seizoen.
Op vrijdagochtend startte het kamp
met het maken van teamvlaggen.
Na de lunch kwam het voetbaltechnische gedeelte aan de orde. In totaal 11 versch0illende soorten oefeningen die zo goed mogelijk volbracht moesten worden. De individuele scores werden per team bij elkaar opgeteld. De zes teams, in elk
één meisje, deden allemaal hun uiterste best.
De onderlinge strijd werd voortgezet
bij het ‘zes tegen zes’. Na het diner
konden de deelnemers zich uitleven
bij diverse spelletjes. Waar ook weer

punten verdient konden worden.
De dag werd afgesloten met een
nachtspel. Alle teams moesten in de
wijk Westerheul 3 verschillende opdrachten uitvoeren. De teams konden hun antwoorden telefonisch
doorgeven, waarbij extra speeltijd
kon worden gewonnen. Tijd moest
worden ingeleverd wanneer teams
werden gezien in de wijk. Tegen
01.00 uur ging het helaas onweren
en moesten de teams direct terug
naar Herthanello. Helaas konden ze
vanwege het onweer niet slapen in
de door Scouting Vinkeveen opgezette tenten. Uiteindelijk werd onderdak gevonden in de kantine.
Na een zeer korte nachtrust en een
snel ontbijt werd er een warming
up gehouden om vervolg met het
voetbal programma weer verder te
gaan. De ochtend werd afgesloten
met het nemen van strafschoppen
op Hertha’s A1-keeper Twan Stok-

hof. Na de lunch konden punten
worden verdiend met de kennisquiz
over het afgelopen EK. Veel moeilijke vragen met verassend veel goede
antwoorden. Voor het douchen konden de kinderen zich uitleven met
een waterspel. Waarna de prijs uitreiking plaats vond en iedereen ter
afsluiting met elkaar een hapje ging
eten.
Na twee dagen kon de balans worden opgemaakt. Allemaal vermoeide en blije gezichten.
Alle deelnemers gingen naar huis
met een tas vol cadeaus.
Het Minikamp werd mede mogelijk
gemaakt door Sponsoring van: Parket Plaza (shirtsponsor), Gerrit van
Spengen, Aparts, Snackbar Vinkeveen, Groentehal Kok, Bloemsierkunst Peter, Deco Home, Dio De
Bree, Wim van Rijn, GEOX en Slijterij Vreeland .

Postduiven

Wim Wijfje uit De Kwakel
wint Nivelles/Nijvel
Regio- Het seizoen is ten einde,
de kampioenschappen zijn verdeeld. Afgelopen zaterdag stond
de laatste vlucht vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel op het
programma, en op deze vlucht
moesten nog een paar beslissingen vallen.
Dat Henk Snoek Natour kampioen zou worden stond al vast, zijn
voorsprong was goed genoeg om
de titel binnen te halen. De tweede plaats ging tussen drie liefhebbers, en uiteindelijk wist Wim Wijfje dit in zijn voordeel te beslissen.
De tweede plaats om het generaal kampioenschap ging uiteindelijk naar Bosse & Zn. Zoals geschreven, de laatste vlucht kwam vanuit
Nivelles/Nijvel, het weer was goed,
maar er stond een behoorlijk sterke
wind vanuit het zuid-zuidwesten en
dat betekende dat het heel hard zou
gaan. De duiven werden om 09.00
uur gelost, en om 10.27.52 uur werd
de eerste duif bij Wim Wijfje in De
Kwakel geklokt.
Zijn duif maakte een snelheid van
2128,011 meter per minuut, dat is
ruim 127 Km per uur, en tevens de
hoogste snelheid van dit seizoen.
Hiermee werd hij eerste in de vereniging, en pakte hij achter Henk
Snoek de tweede plaats in de eindstand. Ron den Boer werd 2e, en
derde in de eindstand, en Hennie
Pothuizen die al Generaal kampioen
was is derde geworden.
In het rayon werd Wim 33e van ruim
3000 duiven, Ron 36e, Hennie Pothuizen 58e en Henk 69e.
In afdeling Noord-Holland resulteerde dit in een 72e prijs voor Wim en
een 83e voor Ron, en daar staan on-

geveer ruim 15.000 duiven in concours. Een mooie afsluiting van het
seizoen, en ondanks de minder gunstige wind voor de kortste afstanden
toch goede resultaten.
Uitslag
Nivelles/Nijvel
326 duiven - 11 deelnemers
W. Wijfje
R. den Boer
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Bosse & Zn
W. Könst
P.J. van Schaik
C. van Bemmelen
Verweij-Castricum
Th. Vlasman
Eindstand
Natour kampioenschap
Aangewezen
1. H.P. Snoek

2. W. Wijfje
3. R. den Boer
Onaangewezen
1. H.P. Snoek
2. C. Pothuizen
3. W. Wijfje
Duifkampioenschap
Natour (beste duif)
1 en 2 W. Wijfje
3. C. Pothuizen
Eindstand
Generaalkampioenschap
(algemeen kampioenschap)
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. Bosse & Zn		
3. W. Wijfje		
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. Th. Kuijlenburg
3. Bosse & Zn

John van Dam al vroeg in
seizoen in vorm
De Kwakel – Nadat in De Kwakel
de rust is wedergekeerd na alle kermisactiviteiten kunnen de biljarters
van biljartvereniging ’t Fort zich opmaken voor een nieuw biljartseizoen. Afgelopen week stond de eerste speelronde op het programma
van het district Veen en Rijnstreek.
Biljartvereniging ’t Fort doet dit jaar
met 12 teams mee in de competitie van dit district. In het spelsoort
driebanden-klein doen 4 teams
mee, maar liefst 7 teams in het libre,
en 1 team driebanden op de grote
matchtafel.
Het team van John van Dam, wat
uitkomt in de B1 driebandenklasse moest aantreden tegen het team
van Roelofarendsveen met daarin de gebroeders Casper en Martin Klomp.
John speelde de tweede partij van
deze wedstrijd tegen Casper. Op
een tafel met een nieuw biljartlaken is John van Dam op zijn best.
Zijn techniek komt dan vanzelf boven drijven. Hij liet zien dat hij vroeg
in vorm is. Met een gemiddelde van
ruim 1,10 gaf hij Casper het nakijken. Een mooi begin dus voor John.
Zijn teamgenoten lieten het afweten deze avond. Zij zijn duidelijk
nog niet gewend aan het nieuwe laken. Jos Spring in ’t Veld en Do van
Doorn kregen genoeg beurten van
hun tegenstander. Maar liefst 51 en
71 beurten, maar het was voor beide niet genoeg om hun vereiste caramboles bij elkaar te spelen.
Het team van Bart de Bruyn, ook uitkomend in de B1, moest thuis spelen tegen ROAC uit Rijpwetering.
Bart had zijn avond niet, zal wel met
de kermis te maken hebben gehad.

Maar liefst 79 beurten had hij nodig
om zijn partij uit te spelen Gelukkig wist hij na al dit geweld nog wel
aan de goede kant van de score te
blijven. Martien Plasmeijer deed het
beter. Hij wist zijn partij met een gemiddelde van bijna 0,600 te winnen.
Plat Voorn kreeg niet zoveel beurten
van zijn tegenstander. Plat heeft altijd even nodig om in zijn ritme te
komen. Hij begint dan te huppelen
rond het biljart, en met zijn eigengereide techniek weet hij dan een heel
eind te komen. Helaas niet goed genoeg voor de overwinning, maar
toch een keurige 5-2 zege. Het team
van Piet Bocxe hoopt het dit jaar
beter te doen dan voorgaand jaar.
Toen bakten ze er niet veel van. Tegen het team van Jacobswoude kon
een mooi resultaat worden neergezet. Piet zelf liet er geen gras over
groeien. 32 caramboles in 45 beurten is een prima resultaat. Johan
van Doorn deed er nog een schepje bovenop. Eigenlijk moest Johan
25 caramboles maken vanwege zijn
gemiddelde. Maar in de B1 klasse is
het minimum 27 caramboles, al wisten ze dat bij de bond zelf ook niet
helemaal.
Voor Johand was het deze avond
geen probleem. Hij wist zijn partij
gemakkelijk te winnen. Quirinus van
der Meer, in het verleden goed voor
menig punt, is de kijk op het driebanden een beetje zoek. Ook deze
avond bakte hij er weinig van. Toch
een keurige 5-2 overwinning voor
dit team, en daarmee bezetten zij
momenteel de 4e plaats in de competite. In de onderliggende klasse,
de B2, heeft biljartvereniging ’t Fort
al jaren het team van Wery Koele-

man spelen. In dit team is gezelligheid altijd troef. Alleen deze avond
stond bij Wery en bij Alex van der
Hulst het huilen nader dan het lachen. Zij kwamen niet tot winst en
over de cijfers zullen we het maar
niet hebben. Droevig. Gelukkig wist
Kees Smit nog een puntje binnen te
slepen door een zwaar bevochten
remise. De tegenstander was blij
met de 6 punten uit het Fort.
Libre
In de C1 klasse speelt Kees de
Bruyn dit jaar met een compleet
nieuw team. Door het wegvallen van
Piet Baars moest er naar een oplossing worden gezocht. Theo Bartels
en Hans van Eijk waren bereid om
het driebanden achter zich te laten
en zo het team van Kees te complementeren. Kees ging voortvarend
van start. Vanaf aquite maakte hij
een serie van 30. Zijn tegenstander Piet van Duivenvoorde was hier
niet erg van onder de indruk, want
2 beurten later maakte hij een serie van 103. Helaas voor Piet viel hij
hierna stil, en Kees ging rustig door
met het maken van zijn caramboles. Hij wist keurig zijn partij te winnen. Maar eerlijk is eerlijk, de serie van 103 van Piet was een genot om naar te kijken. Theo Bartels
moet nog even omschakelen, maar
komt er heus wel. Hij verloor deze
avond. Hans van Eijk heeft tegenwoordig genoeg tijd om te biljarten. Dit is dan ook duidelijk te zien.
Een keurige overwinning, waarmee
hij zijn team aan een 5-2 overwinning hielp.
In de C2 speelt het team van Theo
Gahrmann. Theo zelf speelde als

Willis Outdoor Spektakel
een groot succes
Wilnis - Op zaterdag 6 september
werd in Wilnis het Willis Outdoor
Spektakel 2008 gehouden. De weilanden van Friezenstal Djokes Thûs
waren omgetoverd tot een heus
concoursterrein. Hoewel de weergoden ons aanvankelijk niet zo goed
gezind leken, was het op de wedstrijddag zelf prachtig weer en konden deelnemers en toeschouwers
genieten van verschillende vormen
van de paardensport.
Het ochtendprogramma bestond
uit een landelijke dressuurwedstrijd
waarin de organiserende vereniging
in alle klassen goed vertegenwoordigd was. Zo werd er in de B zeer
goed gepresteerd door Juliette de
Haan en haar paard Wise Guy. Zij
mochten een 1e en een 2e prijs en
2 winstpunten in ontvangst nemen.
Ook Marcha Troost en Helma van
den Heuvel reden geen onverdienstelijke proeven. Marcha behaalde met haar paard Torsia een zeer
mooie 1e prijs en Helma met U Be
Nanta een 2e prijs.
Ook in de klassen L1 en L2 lieten de Willis leden van zich horen.
Zo werd er in de klasse L1 pony’s
een 1e en 2e prijs en 2 winstpunten in de wacht gesleept door Megan van Bruggen en haar pony Malibu Sundance. Zij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd debuut in
deze klasse. In de klasse L1 paarden
behaalden Moniek Nieuwendijk en
haar paard Joey een 1e en een 2e
prijs en 2 dikke winstpunten en in
de L2 waren er twee 1e prijzen en 3
winstpunten weggelegd voor Rinske Steenhuis en haar paard Winston
Sollenburg.
In de klasse M werd Willis vertegenwoordigd door 4 leden. Bij de pony’s
reed Yoeki Bos voor het eerst in de
klasse M1 met haar pony Kim. Yoeki
en Kim behaalden twee 1e prijzen,
maar helaas net geen winstpunten
bij hun debuut. In de eerste proef bij
de paarden werd er bij hun debuut

in de klasse M1 een winstpunt en
een mooie 3e plaats behaald door
Petra Half en haar paard Proud. In
de tweede proef werd er een knappe prestatie geleverd door Karin Ellenbroek. Zij reed zich samen met
haar paard Orpa naar een mooie 2e
plaats met een winstpunt. Jeanette
Vossestein en Savannah Rose reden
in de M2 zeer goede proeven. Met 2
welverdiende winstpunten kan ook
zij terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd en zal de overstap naar
de klasse Z waarschijnlijk niet lang
meer op zich laten wachten.
Klasse Z
In de klasse Z reed Nicole Lugtigheid mee voor Willis. In de eerste
proef kwam Nicole met haar paard
Shadowy net wat tekort voor een
winstpunt, maar in tweede proef behaalden ze zeer verdiend hun eerste
winstpunt in deze klasse.
Het middagprogramma werd spectaculair geopend door middel van
het paardenvoetbal. Door het fanatisme van de deelnemers werd het
heel leuk om naar te kijken. Na het
voetbal werd gestart met de menwedstrijd. Menners konden zich inschrijven voor deelname aan een
dressuur- en vaardigheidsproef. Bij
de dressuurproef gaat het erom dat
je je paard zo netjes mogelijk allerlei figuren laat uitvoeren. Er werd
zeer netjes gereden en de jury kon
dan ook goede punten kwijt aan de
deelnemers. Een 3e plaats met 196
punten was er voor Patricia van der
Jagt met haar pony Sterre. Dirk van
Eijk behaalde met Jitte fan Djoke’s
Thûs een zeer mooie 2e plaats met
198 punten en de 1e plaats was
voor Thea van Schaik. Na de dressuur werd de vaardigheid gereden.
Hierbij gaat het erom dat er zo snel
mogelijk met zo min mogelijk fouten
een parcours wordt afgelegd. Op de
3e plaats hierbij eindige Richard Felix met zijn paard Norton. Op een

zeer mooie 2e plaats eindigde Ilona
van den Heuvel met haar pony Micky. De beste bij de vaardigheid was
zeer verdiend Wim van Bruggen met
zijn tweespan Prim en Lobke.
Halverwege de middag werd er ook
gestart met een spectaculair showblok dressuur. Jeanette Vossestein
reed met haar paard Savannah Rose ’s ochtends nog twee zeer nette
dressuurproeven, ’s middags reed zij
een spetterende kür op muziek waar
velen van genoten hebben. Ook Annemieke Oudijk en Meike Hajonides
reden met hun zeer mooie zwarte
Friese hengsten Fidde en Bram fan
fan Djoke’s Thûs een kür op muziek. Na een zeer spectaculair begin waarin het paard van Annemieke begon te steigeren lieten zij
na een herstart een zeer mooie kür
zien. Verder konden we ook genieten van een zeer mooie kür van het
4tal van de AA-ruiters uit Waverveen
en van kür op Z-niveau van Danielle
Markovic. Het showblok werd afgesloten door een zeer leerzame demonstratie van Grand Prix amazone
Marjolijn Kniestedt. Zij legde de fijne kneepjes van het dressuur rijden
uit aan het publiek waarna zij met
een indrukwekkende kür op muziek op het allerhoogste niveau van
de dressuur zorgde voor een spetterend einde van een zeer mooie en
geslaagde dag. Het Willis Outdoor
Spektakel werd mede mogelijk gemaakt door genereuze bijdragen
van Amco compressoren, Grondkapitaal.nl , Rabobank Veenstromen
en ARS reinigingssystemen.
Zaterdag 13 september is er weer
het jaarlijkse sponsorspringen,
waarbij geprobeerd zoveel mogelijk
geld bij elkaar te springen voor de
gehandicaptenmanege Lis Hartel.
Deze wedstrijd vindt plaats op onze clublokatie aan de Bovendijk 14a
in Wilnis. Deelnemers en toeschouwers zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom

Hoge boetes voor watersporters
Regio - De controles op het water
zijn toegenomen, zo blijkt uit een
gesprek met de politie. Voor wat betreft handhaving van veiligheidsnormen ter bescherming van mensenlevens en voor de goede orde van
de scheepvaart is dat natuurlijk wel
noodzakelijk. Anders lapt iedereen
de regels aan zijn laars en komen er
ongelukken. Varen op de binnenwateren met een schip zonder geldig
Klein Vaarbewijs kost 360 euro volgens de boetekaart KLPD. Meestal blijft het hier niet bij. Vaak wordt
het een optelsom. Zo kost een overschrijding van de toegestane maximumsnelheid tot 6 km/uur al 60 euro. Met toename van de snelheidsovertreding gaan de boetes met
sprongen omhoog. Geen ‘ dodemansknop’ aan boord of deze niet
gebruiken op een snelle motorboot kost 150 euro. Vervolgens kan
er nog eeen boete bijkomen voor

het niet aan boord hebben van een
deugdelijke brandblusser, reddingsmiddelen etc. De gasinstallatie moet
veilig zijn aangelegd om explosiegevaar te voorkomen. Het is dan ook
raadzaam te zorgen dat je alles op
orde hebt en kennis hebt van de regelgeving, anders kan een middag
varen een duur uitstapje worden.
Deze kennis die nodig is om verantwoord het water op te gaan doe je
op door het volgen van een cursus
Klein Vaarbewijs. Hierbij komen alle facetten van veiligheid, goed zeemanschap en de regelgeving aan de
orde. Het vaarbewijs is verplicht voor
boten die harder kunnen varen dan
20 km/uur of die langer zijn dan 15
meter. Klein Vaarbewijs 1 is verplicht
op rivieren, kanalen en meren. Voorr
de ruime wateren zoals IJsselmaar,
Markerwaard, IJmeer, het Buiten IJ,
Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde etc. heeft men Klein Vaar-

bewijs 2 nodig. Ook voor watersporters die varen met een boot waarvoor (voor alsnog) het Klein Vaarbewijs niet verplicht is, is het aan te raden het Klein Vaarbewijs te behalen.
De regels hoort men immers te kennen als men het water op gaat. Het
vaarbewijs blijft geldig tot het 65ste
levensjaar, daarna kan het document telkens om de 3 jaar worden
verlengd.
In september gaan de cursussen
Klein Vaarbewijs weer van start.
Deze worden gegeven door Kapt.
B. Grammel van Nautisch Centrum
Grammel. Voor informatie over deze
cursussen kunt u terecht op de website. De cursus die gegeven wordt in
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen op
17 september 2008 om 20.00 uur,
leidt op voor het examen Klein Vaarbewijs 1. U kunt zich inschrijven via
de website www.grammel.nl of telefonisch: 020-6160652.

Uitstekende competitiestart
Legmeervogels 3
Uithoorn - Dit seizoen is er een
nieuw team gestart bij de futsal-afdeling van Legmeervogels.
Het team dat twee seizoenen geleden gestopt was, heeft dit seizoen
met enige aanvulling de draad weer
opgepakt als derde elftal. Het elftal bestaande uit Jordi van Zaal, Jeroen Wegbrands, Mark Lakerveld,
Bas Pieterse, Dave Van de Schinkel, Dave Bon, Ramon Meijer, Martijn Westera, Daniel Schoen en Roberto Merelles wordt begeleidt door

Hennie Meijer en Helmert Touber.
Als vaste scheidsrechter van dit
team treedt Arie Bon op. Het team
is voorafgaand aan het seizoen druk
op zoek geweest naar een sponsor
en heeft Bakker Car cleaning bereidt gevonden zijn naam te verbinden aan het team. Bakker Car cleaning is een autopoetscentrum op de
Anthony Fokkerweg naast het tankstation. Daarnaast heeft Eetcafé de
Herbergh 1883 tassen beschikbaar
gesteld voor het team. Als voorbe-

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 2 september
startte een nieuwe parencompetitie
bij Hartenvrouw. In de A-lijn, waar
met veertien paren werd gespeeld
werd eerste het combipaar Tini Geling-Elly van Nieuwkoop met 57.99%.
Tweede werden Trudy van den Assem en Refina Troost met 57.29%, als
derde plaatsten zich het paar Froukje Kraay- Anneke van der Zeeuw.

In de B-lijn, met twaalf paren werden eerste Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen met 58.13%, als tweede plaatste zich het paar Ploon Roelofsma-Marja Slinger, met 56.77%.
Derde werd het paar Wil Blansert en
Anneke Rood met 55.63% Spelen bij
Hartenvrouw? Inlichtingen bij Trudy
Fernhout, telefoonnummer 0297531912.

reiding op de competitie werd deelgenomen aan het Legmeervogels
Futsaltoernooi. Op dit toernooi was
duidelijk te merken dat er een tijdje
niet in deze samenstelling gespeeld
was. Er werd geen enkele wedstrijd
gewonnen, maar er werd bij vlagen
leuk gespeeld. Vrijdag 6 september was de eerste competitiewedstrijd tegen Anatolie in Gaasperdam. Enigszins verzwakt door vakanties, maar met twee uitstekende invallers werd er rustig aangevangen. Legmeervogels controleerde de wedstrijd vanaf seconde 1 en
is geen moment in de problemen
geweest.
Na een aardige eerste helft, was er
een iets mindere start van de tweede helft waarin Anatolie iets terug
kon doen. Legmeervogels herstelde zich echter zeer sterk en liep vervolgens makkelijk weg. Nadat bijna
iedereen gescoord had, eindigde de
wedstrijd in 6-15 Vrijdag 12 september speelt het team zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen om 22.00
uur in de Scheg tegen Ter Beek
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Schaken en automatisering: een logische combinatie

Schaakvereniging Denk en
Zet gesponsord door Advisor
Mijdrecht – Op vrijdag 4 september jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst op het kantoor van Advisor ICT Solutions in Mijdrecht de
sponsorovereenkomst met schaakvereniging Denk en Zet – Advisor
uit Vinkeveen/Waverveen ondertekend.
De keuze om juist een schaakvereniging te steunen is voor Advisor
ICT Solutions een logische stap. Het
vermogen om enkele zetten dieper dan de tegenstander te kunnen denken is namelijk niet alleen
op schaken van toepassing. Advisor
ICT Solutions uit Mijdrecht gelooft
sterk in vooruit kijken en meedenken met de klant. Om deze werkwijze visueel te illustreren heeft zij
in het bedrijfspand in Mijdrecht

een unieke collectie ‘kunstzinnige’
schaakborden aan de wand hangen. Daarnaast geeft Advisor invulling aan haar lijfspreuk ‘Humanity in
ICT’ door de mens centraal te stellen. Het gaat hierbij niet alleen om
de mens op het werk, maar ook om
mensen in de samenleving.
De link naar Schaakvereniging Denk
en Zet uit Vinkeveen/Waverveen
is hiermee snel gelegd. “Wij zijn er
daarom trots op dat wij als hoofdsponsor van de schaakvereniging
voor tenminste 3 jaren mogen bijdragen aan het succes van de vereniging. Uniek is de keuze van het
bestuur om in het 94-jarige bestaan
de naam van de vereniging te veranderen in Schaakvereniging Denk

en Zet - Advisor. Wij wensen het bestuur en de leden van de vereniging
vanaf deze plaats de komende jaren
veel spelplezier toe!” Aldus de heer
De Jong van Advisor.
Op de foto wensen de heer Schreurs
(links op de foto, voorzitter van
schaakvereniging Denk en Zet –
Advisor) en de heer De Jong (Manager Operations bij Advisor ICT
Solutions) elkaar succes na ondertekening van de sponsorovereenkomst.
Schaakvereniging Denk en Zet –
Advisor heeft dit seizoen plaats voor
nieuwe leden. Heb je ook interesse
om in clubverband te schaken? Bezoek dan de website voor meer informatie: www.svdenkenzet.nl.

Junior/Seniortoernooi bij TVW
Wilnis - Afgelopen zondag 7 september heeft het Junior/Senior
toernooi weer plaatsgevonden bij
Tennisvereniging Wilnis.
Ondanks het slechte weer kan
toch gesproken worden van een
geslaagde dag. In totaal waren er
30 junioren die allen met een senior kwamen spelen. In totaal een
opkomst van 60 man dus! De organisatie van deze dag had een
grote kluif aan de indelingen en
zorgde ook nog eens voor eten en

drinken naast de wedstrijden.
De wedstrijden op deze dag worden ingedeeld op leeftijd en sterkte. Hierbij wordt gekeken naar de
junioren. De senioren dienen in
het spel rekening te houden met
het niveau van de jeugd, wat vaak
erg leuke rally’s opleverde! In de
hoogste poule was het ook nog
wel eens andersom. De jeugd
speelde hier zo goed dat zij rekening moest houden met het niveau van de “oudjes”.
Ieder koppel speelde 3 rondes

van 30 minuten. Alle behaalde
games werden aan het eind opgeteld en hier kwamen de winnaars uit. De grote winnaar van
deze dag was Paul Winters, uit de
hoogste poule, die mede door Els
de Vink te sterk was voor zijn tegenstanders.
TVW hoopt dat iedereen volgend
jaar net zo enthousiast is als dit
jaar, want niemand was te stoppen, zelfs de regen hield de spelers niet van de baan!

Spanning en sensatie bij
Tennisvereniging Wilnis!

Zaterdagvoetbal

Desto en Argon vergeten
te scoren
Mijdrecht - De eerste competitiewedstrijd is voor Argon geëindigd in een puntendeling. In een
bij vlagen aantrekkelijke wedstrijd
werd het uiteindelijk 0-0, maar het
had ook een doelpuntrijke uitslag
kunnen zijn. Beide ploegen waren
na afloop tevreden met het resultaat. Trainer Frank den Oudsten
van Argon: ‘We waren gelijkwaardige tegenstanders en ik vind het
een terechte uitslag.’ Ook Hennie Snel van Desto oogde tevreden na afloop: ‘Het was onze beste wedstrijd sinds 2 augustus.’
Beide ploegen waren deze middag aanvallend ingesteld, Argon
had direct al een mogelijkheid
toen Patrick Berkelaar bij een
vrije schietkans maar hij stuitte op doelman Matthijs Jacobsen
en aan de andere kant was Marc
Donkervoort namens Desto gevaarlijk, in eerste instantie redde
Argondoelman Bas van Moort en
even daarna bracht de paal redding. De mogelijkheden om de
score te openen waren voor bei-

de doelen talrijk. Een doelpoging
van Mark Flapper kwam in handen van Jacobsen en ook Roy
Tinholt kwam niet langs Bas van
Moort. Vervolgens was een hoekschop van de uitstekend spelende Albert Mens goed geplaatst
maar Pim van der Maarel was iets
te laat om de paal in het doel te
plaatsen. Ook een hard schot van
Patrick Berkelaar werd door Jacobsen gekeerd. Nadat Donkervoort bij een Desto aanval ‘vergat’ de bal in te koppen en enkele
minuten later overschoot was het
laatste kwartier voor rust Argon
dat veel mogelijkheden kreeg.
Een voorzet van Youri van Adrichem kwam via Berkelaar bij de
keeper terecht, een schietpoging
van Albert Mens ging naast en
ook meerdere combinaties tussen
Berkelaar en Van Adrichem konden de Desto defensie niet verontrusten.

delijk minder mogelijkheden om
de score te openen, maar op aangeven van de assistent-scheidsrechter keurde leidsman Dijkers
het doelpunt af. Ook een poging
van Fabian Roest namens Desto
kon door Bas van Moort in tweede instantie onschadelijk gemaakt worden. Met nog een half
te spelen werden de plaatsen van
Ronald Hijdra en Leroy Leijgraaff
ingenomen door Lars Sloothaak
en Jimmy van Veen en ook Remco van Lindheim moest zich laten
vervangen door Garry Fokker.
Er vielen in de slotfase nog twee
doelpogingen te noteren, Youri van Adrichem mikte te hoog en
Kevin Vermeulen’s poging werd
een prooi van doelman Bas van
Moort. In vorige wedstrijden ging
Argon meerdere malen in de slotfase onderuit, dit bleef de formatie van coach Den Ouden deze
wedstrijd bespaard.

Afgekeurd
De tweede helft kwamen er dui-

Zaterdag speelt Argon om 14.30
uur thuis tegen FC Breukelen.

Hertha begint seizoen met
overwinning
Vinkeveen - In de openingswedstrijd van het seizoen heeft het Vinkeveense SV Hertha met 3-4 gewonnen bij het Amsterdamse Seref
Spor. Een moeizame zege werd behaald na een 1-3 ruststand.
Met een sterk verjongd team en de
nieuwe coach Lotfi Ghared voor de
ploeg begon Hertha redelijk onwennig aan de wedstrijd. Zonder dat de
tegenstander gevaarlijk kon worden werd er slordig omgesprongen
met het vele balbezit. Simpele passes kwamen niet aan en dit kwam
het niveau van de wedstrijd niet ten
goede.
Na een kwartier kwam Hertha op
voorsprong. Jeffrey Cijs legde vanaf links terug op Wim Mollers, die de
keeper in de korte hoek verschalkte
voor de 0-1. Een prima uitgespeelde goal.
Niet te lang hierna leken de Herthanen uit te lopen naar een grotere

marge, maar met name Cijs en Landwaart hadden bij dotten van kansen het vizier niet op scherp staan.
Dit werd helemaal duidelijk toen de
thuisploeg op gelijke hoogte kwam
bij een van de spaarzame aanvallen.
Dom balverlies op rechts bracht de
bal voor het doel van Hertha en niet
al te adequaat ingrijpen werd in de
verre hoek afgestraft: 1-1
Vervolgens greep Hertha weer de
overhand in de match en via Landwaart, prachtige stift in de kruising,
en een penalty van Aarsman werd
met een 1-3 stand gerust.
Na de rust kwamen de Vinkeveners
er lastig uit en de verdediging had
het lastig met de vele lange ballen
van de tegenstander. Het veld werd
vaak wat te groot, waardoor het
middenveld de aansluiting met de
aanval verloor. Door zwak verdedigen werd het ook 2-3.
Na een afstandsschot van Aarsman

was Ricky Koot scherp om de 2-4
binnen te werken. Dit leverde de arbiter zoveel vervelende opmerkingen en protesten.op dat hij de wedstrijd voor een kwartier stil legde.
Na de onderbreking was Hertha in
slaap gesust, zo leek het. Een verre ingooi werd slap verwerkt en de
3-4 viel binnen. Het was te danken aan de zwakke afwerking van
Hertha dat het nog spannend bleef.
Maar uiteindelijk werd de overwinning binnengehaald en dit betekende dus een goed begin van het
nieuwe seizoen.
Ondanks het onrustige verdedigen
en missen van veel kansen werd
er in de eerste helft bij vlagen aardig gespeeld. De tweede helft zal er
toch meer rust in de ploeg moeten
komen om een rol te spelen in deze competitie.
Aanstaande zondag komt BVV ’31
op bezoek in Vinkeveen. Er wordt
afgetrapt om 14.00 uur.

Wilnis - Afgelopen week stond Tennisvereniging Wilnis in het teken
van de clubkampioenschappen single 2008. Het was een drukke week
waarin veel spannende en ook lange partijen te aanschouwen waren!
Het weer zat ontzettend goed mee,
wat een uitermate gezellige week
opleverde. De week werd afgesloten
met een warme dag, waar de wedstrijden van de junioren en de senioren door elkaar liepen. Het was
daardoor ook erg druk op het park.
Een erg leuke wedstrijd was de
meisjes in de categorie mini, waarin de twee zusjes Britt en Lisa van
Zuylen tegen elkaar uitkwamen in
de finale. Wellicht zien we in hun de
nieuwe zusjes Williams? In ieder geval veel succes in de strijd naar de
titel volgend jaar!

De titel van clubkampioen junioren
van 2008 was dit jaar Robin Ekholm.
De tweede plaats ging naar Lars
van Egmond. Beide finalisten mochten ook meedingen naar de titel van
clubkampioen bij de senioren.
Robin is hierbij zelfs in de finale terechtgekomen, maar moest de eer
laten aan zijn tegenstander. Wellicht
dat hij volgend jaar revanche kan
nemen, mits hij weer clubkampioen bij de junioren wordt. Een flinke
uitdaging dus!Deze vereniging kan
weer terugkijken op een geslaagde
week en vele gelukkige winnaars.
Winnaars
Jongens t/m 17: 1e Robin
Ekholm, 2e Lars van Egmond
Verliezersronde: 1e Matthijs Uyte-

waal, 2e Rene de Haan
Jongens t/m 14: 1e Matthijs Uytewaal, 2e Gerben van der Schaaf
Verliezersronde: 1e Jonne Franketta,
2e Daan de Jong
Meisjes t/m 14: 1e Marjolein Lambregts, 2e Melanie Schaap
Jongens t/m 12: 1e Gerben van der
Schaaf, 2e Yannick Laarman
Verliezersronde: 1e Thijs de Jong, 2e
Thomas de Lange
Meisjes t/m 12: 1e Emma Schrama,
2e Merith Jager
Jongens t/m 10: 1e Stan van Loon,
2e Niels Schaap
Meisjes t/m 10: 1e Merith Jager, 2e
Sanne Uytewaal
Jongens mini: 1e Joost van Geffen,
2e Sven Nijhuis
Meisjes mini: 1e Britt van Zuylen, 2e
Lisa van Zuylen

De Vinken toch onderuit
Vinkeveen - In de eerste veldcompetitiewedstrijd was de Vinkeveense korfbalhoofdmacht helaas niet in staat om de volle winst
binnen te halen. N0a een goede
eerste helft kwam het Utrechtse
HKC na de pauze steeds beter in
het spel. De Utrechters profiteerden goed van de mindere opbouw
in het Vinkeveense spel en finishten met een 8-12 overwinning.
Vooraf zag Vinken’s nieuwe
hoofdcoach Siemko Sok wel degelijk mogelijkheden: “We hebben hun wedstrijd van vorige
week gezien. Ze spelen verzorgd
en secuur aanvalsspel, maar wij
hebben een goede oefencampagne gehad en ik acht ons zeker niet
kansloos.”
Die woorden wisten Sok’s volgelingen in de eerste helft zeker
waar te maken.
Het eerste aanvalsvak met Mariska Meulstee, Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogeboom en Peter Koeleman kon via fraaie scores van de beide dames voor
een 2-0 voorsprong zorgen. Ook
het tweede aanvalsvak met aanvoerster Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Peter Kooyman en Rudy Oussoren wist overtuigend te
beginnen. Melanie Kroon had het
genoegen om haar eerste doel-

punt voor de Fortisformatie te laten noteren. Met deze 3-0 kwam
de thuisploeg prima uit de startblokken. Slordigheidjes, wat minder gecontroleerd spelen en wellicht ook de zenuwen brachten De
Vinken echter steeds meer in verlegenheid.
Toen de Utrechters voor de tweede keer achter de stip mochten
plaats nemen was het ook voor
HKC raak: 3-1. Een afstandstreffer van Kelvin Hoogenboom tilde De Vinken opnieuw naar een
driepunten voorsprong, maar de
leidsman was De Vinken in deze
fase bepaald niet gunstig gezind.
Twee nieuwe strafworpen lieten HKC terug komen in de wedstrijd.
Een fraaie onderschepping door
Peter Kooyman bracht Rudy Oussoren vrij voor de korf. En ook de
derde nieuweling in de basisacht
van De Vinken aarzelde niet om te
scoren, met 5-3 tot gevolg. Helaas
kon HKC voor rust ook nog eenmaal doel treffen, zodat De Vinken met slechts een kleine voorsprong de thee op zocht.
Onmacht
Direct na rust maakte HKC duidelijk, dat zij niet erg onder de indruk waren van de Vinkeveense

voorsprong. Binnen vier minuten
had Utrecht de kansen volledig
gekeerd: 5-7. Heel even nog leek
De Vinken aan te kunnen haken.
Mariska Meulstee benutte opnieuw een door haar vak- en levensmaatje Koeleman aangegeven vrije bal, maar daarna duurde
het te lang voordat dit aanvalsvak
weer succesvol was. In de tussentijd nam de druk op de verdediging steeds meer toe. Halverwege de tweede helft brak het Vinkeveense verzet. HKC liep uit naar
6-9 en na een korte tussensprint
(benutte strafworp van Charita
Hazeleger en een afstandsscore
van Kelvin Hoogenboom) maakten de bezoekers het karwei vakkundig af. Pas in de laatste fase mocht de thuisploeg nog één
maal scoren (Mariska Meulstee)
maar de koers was gelopen en De
Vinken moest de wedstrijdpunten met tegenzin meegeven naar
Utrecht. Eindstand 8-12.
“Ik heb gelukkig heel veel goede
dingen gezien”, verklaarde Siemko
Sok na afloop. “Maar in de tweede helft kon je zien dat HKC net
even iets verder is dan wij. Waar
wij vervielen in soms wat onnodige foutjes bleven zij geconcentreerd aanvallen met een terechte
winst als resultaat.”

