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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Bebouwing moet meer in de
stijl van bestaande panden
Uithoorn - Dit jaar zijn drie buurtprogramma’s gereed gekomen, namelijk die van het Thamerdal, de
Legmeer en De Kwakel. Voor het
volgend jaar zijn de andere buurten of wijken gepland en afgelopen week was het groot bewonersoverleg voor de wijk Meerwijk. Het
buurtprogramma wordt vastgesteld
voor twee jaar en in het buurtprogramma komen de nieuwe aandachtspunten aan de orde, dus niet
de zaken qua onderhoud die sowieso al op de lijst van de gemeente
stonden. Ook dit keer waren er vijf
thema’s naar aanleiding waarvan de
bewoners hun positieve opmerkingen (in de vorm van een rood briefje) konden opplakken op het bord of
de negatieve dingen op een groen
briefje). De verschillende thema’s
waren: buitenruimte, bewoners en
samenleving, woningen, voorzieningen en verkeer. Door de gemeente
werd als extra item gemeld dat er nu
een voorstel ligt om de bussluis tussen Meerwijk Oost en West in het
weekend open te stellen via een
verzinkbare paal en doordeweeks
wordt de bussluis weer afgesloten,
behalve voor de bussen en hulpdiensten. De bedoeling is dat dit experiment begin 2009 van start gaat.
Maar alvorens dit gebeurt, komt er
op 13 oktober nog een informatieavond over dit onderwerp. Door de
bewoners werd gevraagd in hoeverre hun op- en bemerkingen worden
meegenomen. Volgens de gemeente kunnen de bewoners daarop rekenen, behalve als het natuurlijk om
onuitvoerbare zaken gaat. Er was
een uur de tijd voor de aanwezigen
om hun briefjes op te plakken maar
dat moest nog wel even bijgesteld
worden want op een aantal briefjes
stond geen locatie aangegeven en
dat wordt een beetje moeilijk om dat
dan in behandeling te nemen. Maar
dat werd ook aangevuld. Allereerst
werd de buitenruimte behandeld.
Verdeeld
De meningen daarover waren verdeeld. Men was zowel positief als
negatief over het onderhoud van het

groen. Men vond wel dat de speelvelden achter de Laan van Meerwijk
beter gemaaid moeten worden en
bij de Grauwe Gans en de Blauwe
Gans mag er wel iets aan de klimop
gedaan worden. Verder vindt men
het onderhoud van de plantenbakken niet voldoende. Maar er waren ook positieve punten, namelijk
de aanwezigheid van groen, natuur
en omgeving. Ook de recreatie op
en bij het Zijdelmeer wordt als heel
positief ervaren. “Een rondje om het
Zijdelmeer op zondag is nog steeds
een uitje”. Niet tevreden was men
over het zwerfvuil langs de Amstel,
vooral daar waar veel vissers zijn, en
zwerfvuil bij de scholen en de skatebaan. Er zouden meer afvalbakken
moeten komen. Ook was een algemene klacht dat er te selectief
wordt opgeruimd. Soms ligt er glas
op de fietspaden of bij het bushokje dat niet meteen wordt opgeruimd.
Dat geldt ook voor de portieken in
Meerwijk Oost bij de Springschans
en de Kajuit. Verder het onderhoud aan de opritten van de bruggen. De stenen verzakken daar. Het
onderhoud van het water, ook aan
de bewonerskant. Bij de bruggen in
Meerwijk Oost rijden brommers, terwijl er duidelijk voetgangersbordjes
staan en je ziet er nooit een agent.
Bij het punt ‘bewoners en samenleving’ wordt het straatfestival als positief ervaren. Verder vindt men dat
er sociale veiligheid en controle is,
er is voldoende rust en weinig overlast. Maar ook hier negatieve punten zoals vandalisme zoals bij de
Watsonweg. Meerdere auto’s langs
het Zijdelveld zijn beschadigd.
Hangjongeren
Hangjongeren bij het fort, te weinig speelvelden, dus geen controle
mogelijk door ouders omdat de kinderen dan verder weg gaan spelen,
toezicht van de politie en de communicatie over de N201 zou beter
kunnen. Bij het item woningen waren eigenlijk weinig opmerkingen.
Over het algemeen vindt men het
een mooie wijk en men heeft goede buren.

Wel was een opmerking over de beperking bij verbouwingen en weinig
mix van jongeren en ouderen in de
buurt en qua dakopbouw vond men
dat de gemeente zich moet confirmeren aan de naburige gemeenten.
Ook was men algemeen van mening dat bij renovatie van panden
door de gemeente (welstandscommissie) meer gekeken moet worden
naar de omliggende gebouwen, dus
authentiek houden en in de stijl van
bestaande bebouwing. Een aanfluiting vindt men het pand naast de
Schanskerk.
Na deze opmerking kwam er zelfs
een applausje. Dit speelt dus duidelijk een belangrijke rol bij de bewoners. Qua voorzieningen is men
positief over scholen, winkelcentra
en natuur. Negatief vond een aantal bewoners de geluidsoverlast van
het restaurant in het fort. Verder
vindt men dat de speelvelden maar
tot een bepaalde leeftijd zijn en dat
moet meer uitgebreid worden. Weinig voorzieningen voor jongeren,
dus dat worden hangjongeren. Een
wijksteunpunt werd ook verschillende keren genoemd. Bij verkeer vindt
men dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn en het gratis parkeren.
Negatief is de bereikbaarheid van
de wijk, de openstelling van de bussluis. Vanuit Meerwijk West kun je
nergens heen en als de N201 weggaat, worden de Laan van Meerwijk
en de Polderweg doorgaande wegen. Onoverzichtelijke situaties bij
de scholen voor auto’s en fietsen
er moeten meer oversteekplaatsen
komen en het kruispunt bij de IBM
vindt men gevaarlijk. Er rijden altijd
auto’s door rood licht. De bestrating
N201 Watsonweg is soms onduidelijk en in de woonwijken wordt soms
erg hard gereden, vooral rijden er
brommers in de E buurt erg hard
verder op de Polderweg en de Amsteldijk naar het Amstelplein, hoewel er ook een opmerking was dat
de bewoners aan de Polderweg zelf
hard rijden.
Het buurtprogramma wordt afgesloten in december en in 2009/2010
uitgevoerd.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Nieuw

in
uithoorN

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

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAGINA 2, 3, 4

Alcoholcontrole
Regio - De politie heeft vrijdagavond en nacht op diverse locaties
in de omgeving van Mijdrecht gecontroleerd op alcohol.
In totaal werd bij 556 bestuurders
een blaastest afgenomen. Elf personen werden aangehouden omdat zij
te veel hadden gedronken.

Definitief ontwerp voor ongelijkvloerse
kruising Zijdelweg/N201
raadsvoorstel schrijft het college:
”In de afgelopen periode is het ontwerp verder verfijnd waardoor de
aanleg van een vrije busbaan – zo
daar ooit behoefte aan zou zijn – te
allen tijde op een relatief eenvoudige manier op deze locatie mogelijk is. Bekend is dat door de provincie Noord-Holland onderzoek wordt
verricht naar de meest geëigende oplossingsrichting voor de bereikbaarheidsproblematiek rond de
N201 omdat duidelijk is dat de ca-

paciteit van de omgelegde N201 op
termijn onvoldoende is. Een verdere
opwaardering van de N201 zou daar
onderdeel van kunnen uitmaken. Indien een verdere opwaardering van
de N201 richting A2, c.q. A9 te zijner
tijd aan de orde zou zijn, zal dat ongetwijfeld een ongelijkvloerse kruising van de N201 met de Zijdelweg
tot gevolg hebben.
Mee betalen
Dit inzicht heeft er inmiddels toe ge-

Schildersbedrijf

de Schans
Dorpsstraat 20
1421 AT Uithoorn
06-14958506
aki-deschans@hotmail.com

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

SERIEUZE BEZORGER

voor de Rode Klaver, Raai en Riet in Uithoorn

280 KRANTEN

College vraagt raad krediet van ruim 5 miljoen euro voor:

Uithoorn – Volgende week donderdagavond zal de Uithoornse gemeenteraad zich uitspreken of men
ruim 5 miljoen euro wil uittrekken
voor het definitieve ontwerp voor de
ongelijkvloerse kruising van N201
met de Zijdelweg.
Reeds in juni 2007 besloot de raad
ruim 4,8 te reserveren, maar stelde
toen wel als voorwaarden, dat zij akkoord ging met dit plan, mits de gemeente Amstelveen 7,2 miljoen euro beschikbaar zou stellen. In het

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

leid dat de provincie Noord-Holland
bereid is gevonden om in de meerkosten van een ongelijkvloerse kruising niet alleen te participeren maar
ook het volledige risico te dragen.
Het uiteindelijk bereikte onderhandelingsresultaat is verwerkt in een
(wijziging)overeenkomst ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising Zijdelweg, welke door alle partijen van de realisatieovereenkomst
N201 alsmede door Amstelveen
moet worden ondertekend.

Heb je op woensdagmiddag tijd en ben je serieus’ ben je 14
jaar of ouder (ook 65 plussers van harte welkom),

BEL DAN MET: 0251-674455 EN VRAAG NAAR ROGIER OF MARCO

Big L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

crazy days!
vrijdag 26 en zaterdag 27 september

onl
y
jeans
bekend
merk
heren vest
jack&jones
heren jeans
onl
y
vest
kids
jeans
kids
sweat

39,95

34,95

79,95

19,95

39,95

24,95

CRAZY DAYS pRijS

25
15
25
10
15
15

CRAZY DAYS pRijS

CRAZY DAYS pRijS

CRAZY DAYS pRijS

CRAZY DAYS pRijS

CRAZY DAYS pRijS

NU OOK Op
MAANDAG OpEN!
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

pagina 2
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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.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
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ALGEMENE INFORMATIE

Presentatie resultaten
Woningmarktonderzoek

In opdracht van Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn
heeft adviesbureau Companen de plaatselijke woningmarkt in
kaart gebracht. Daarbij zijn de bevolkingsontwikkeling en de
huidige woningvoorraad bekeken. Ook zijn bijna 1.000 inwoners gevraagd naar hun woon- en verhuiswensen. Doel van het
onderzoek is een duidelijk beeld te schetsen van de vraag naar
woningen. De resultaten vormen de basis voor de Woonvisie
die dit najaar door de gemeente Uithoorn wordt opgesteld.
De Woonvisie Uithoorn gaat over
de jaren 2009 tot en met 2012. Zowel Woongroep Holland als de gemeente Uithoorn vinden de Woonvisie erg belangrijk, omdat hier de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van de woningmarkt in Uithoorn
in de toekomst.
Op 24 september hebben wethouder Jeroen Verheijen en de directeur
van de Woongroep Holland, Jan van

Ander telefoonnummer
van KLIC

In de gemeentegids 2008 staat op blz. 5 onder nuttige telefoonnummers een niet meer juist telefoonnummer voor
Kabels- en Leidingen. Het juiste nummer voor KLIC is
0800-0080.
KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) is een landelijke stichting van de deelnemende kabel- en leidingbeheerders.
Wie iets aan de weg of uitrit van zijn terrein wil wijzigen moet eerst bij
KLIC een melding doen. KLIC geeft dan door welke kabels er liggen
en of de uitrit/weg extra verstevigd moet worden of dat de kabels beschermd moeten worden.

den Berg Jeths, in het gemeentehuis van Uithoorn een korte toelichting gegeven op de belangrijkste resultaten van het woningmarktonderzoek. Ook reikten zij cadeaubonnen
van elk 100 Euro uit aan 25 inwoners uit Uithoorn, die hebben meegedaan aan het onderzoek. De cadeaubonnen zijn destijds uitgeloofd
om deelname aan het onderzoek te
stimuleren.

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

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.

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

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.
25 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur
bij winkels J.v.d. Vondellaan
Groot Bewonersoverleg,
start 19.30 uur in Bilderdijkhof

8 oktober:

Groot Bewonersoverleg,
start 19.30 uur in ‘t Buurtnest

30 september;

Bewonersoverleg, start 19.30 uur
in buurthuis Ponderosa

30 september:

Compost is niet vies

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.
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DAN 65 JAAR?
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3&)0/*"+*"0132.&"+!"++.!"&,/ ,,-,-%"00"../""+(,-'"(,#8"
!.&+("+,#+.%"0*1/"1*#5,+!$+.'4.%"0&/0"!11.1(+

%"00, %+01(1+0!&"(,/0"+!" )."."+&'!"$"*""+0"0(+)/1&+

)/*"".3,,+0,1!".!+
'."+0"+""+*&+&*1*&+(,*"+%""#0
3&)0/*"+*"0132.&"+!"++.!"&,/
,,-,-%"00"../""+(,-'"(,#8"
!.&+("+,#+.%"0*1/"1*#5,+!$+.'4.%"0&/0"!11.1(+
Tot
 110
per persoon, per jaar
%"00,
%+01(1+0!&"(,/0"+!"
)."."+&'!"$"*""+0"0(+)/1&+

"0
" ).0&"#,+!/ !"(0 !" (,/0"+
2+6/, &)"  0&2&0"&0"+7 ,)/ %"0 ,/'"
)/*"".3,,+0,1!".!+
'."+0"+""+*&+&*1*&+(,*"+%""#0
),"*"+2,,.132.&"+!&+%"0 !"10'"2,,.!"11.2.,13%"0)&!*0/ %-
2+
/-,.02"."+&$&+$
"+
%"0 (.0'" 2,,. %"0 0%"0".  (1+0 0,0 *4&*)
Tot !"
110
per persoon, per
jaar

Sinds vorige week kunt u in het gemeentehuis voor 15 een
compostvat kopen en dit vervolgens op de gemeentewerf ophalen. Het is technisch 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!
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.

OUDER DAN 65 JAAR?

6 oktober:

Uw persoonlijke groendepot,
betalen en halen

Op de gemeentewerf aan de Industrieweg kunt u zich melden bij
het secretariaat. Bij 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.
We hebben in de hal van het gemeentehuis een compostvat neergezet, zodat u kunt zien hoe zo’n
ding eruit ziet. 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.
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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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Declaratiefonds betaalt
de rekening.
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Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Meer weten?
Bel op werkdagen

Naam

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

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
Postcode + Woonplaats
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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ALGEMENE INFORMATIE

Marktonderzoek opnieuw
aanbesteden huishoudelijk hulp

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 hebben alle gemeenten de taak gekregen om hulp bij het huishouden toe te kennen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke verzorging type 1 (HV1) en huishoudelijke verzorging type 2 (HV2). Dit laatste type omvat naast schoonmaakactiviteiten ook ondersteunende
taken.
De gemeente Uithoorn is van plan
samen met de gemeente Aalsmeer
de hulp bij het huishouden in 2009
opnieuw aan te besteden. Aan deze
aanbesteding gaat een marktonderzoek vooraf. Dit hebben B&W op 9
september 2008 besloten.
Bij het onderzoek en de aanbesteding wordt de Wmo-raad van de gemeente Uithoorn betrokken. Daardoor worden wensen en/of behoeften van de gebruikers van hulp bij
het huishouden zo goed mogelijk
meegenomen in de aanbesteding.
De voorbereidingen voor het marktonderzoek zijn in september 2008
begonnen. Het onderzoek wordt uit-

WERK IN
UITVOERING

•

LOPENDE
PROJECTEN

Aansluiting RandwegLegmeerdijk 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.

MEERWIJK 2E FASE
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Aansluitend op de baggerwerkzaamheden die in het voorjaar in Meerwijk
zijn uitgevoerd gaat Waternet namens Waterschap Amstel Gooi
en Vecht de 2e fase van het
stedelijke gebied van Meerwijk baggeren. Er wordt
voornamelijk met behulp van een duwboot gebaggerd.
De bagger
wordt met

gevoerd door een onafhankelijk adviesbureau.
Met het marktonderzoek probeert
de gemeente meer inzicht te krijgen
in een nieuw reëel tarief voor de levering van hulp bij het huishouden.
Het huidige tarief voor HV1 is volgens de leveranciers niet in overeenstemming met de markt. Bovendien gaat het tarief mogelijk veranderen als gevolg van een verwachte
wijziging van de Wmo. Met deze wijziging wil het kabinet de ‘zorg in natura’ centraal stellen en daarmee de
inzet van alfahulpen reguleren. Alfahulpen zijn momenteel niet in dienst
van de organisatie. Als gevolg van

een kraan geladen en met waterdichte transportmiddelen, zoals een
trekker met aanhanger, afgevoerd
naar het depot van de Gemeente Uithoorn. De werkzaamheden kunnen
enige overlast veroorzaken. Waternet probeert die overlast tot een minimum te beperken. Waternet voert
het karwei uit in de periode tussen 10
september en half december 2008.
Dan zijn de baggerwerkzaamheden
in Meerwijk voltooid.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M. de Brabander van Waternet, telefoon 608
2654 (tussen 9 en 11 uur op werkdagen).

de verwachte wetswijziging worden
aanbieders van ‘zorg in natura’ verplicht om mensen in loondienst in te
schakelen voor hulp bij het huishouden.
Met de verwachte wetswijziging
heeft de cliënt die huishoudelijke
hulp nodig heeft straks drie keuzes:
• een voorziening in natura (de
gemeente regelt en betaalt de
hulp)
• een persoonsgebonden budget
• een ﬁnanciële vergoeding voor
het inhuren van huishoudelijke
hulp, die valt onder de Regeling
dienstverlening aan huis; de alfahulp valt onder die regeling.

men in de bodem gaat aantreffen, is
niet helemaal zeker hoe lang deze
fase duurt. Bot Bouw hoopt half november te kunnen beginnen met het
heien voor de nieuwbouw. Eerst gaat
men voorboren, om de geluidsoverlast van het slaan van de heipalen zo
kort mogelijk te houden. In het eerste
kwartaal van 2010 zullen de 11 appartementen naar verwachting worden opgeleverd.
Meer info: Bot Bouw, Cor van der Linden, tel.: 06-52092090

BOUWPROJECT 11
APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk, naast restaurant Leenders,
begint in de week van 29 september
de sloop van de bestaande panden
en vervolgens de bouw van 11 appartementen door de ﬁrma Bot Bouw.
Het hele project gaat ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Voor inwoners, winkelend publiek en ondernemers organiseert Bot Bouw een informatiebijeenkomst op dinsdagavond
30 september van 18.30 - 19.30 uur
bij Leenders. In een brief die huis aan
huis wordt verspreid geeft Bot Bouw
aan, dat hij de overlast zoveel mogelijk zal proberen te beperken. Het hele terrein wordt door een hek omgeven. Omdat er weinig ruimte is, zal
een aantal parkeerplaatsen gedurende de sloop en bouw niet beschikbaar zijn. Die vallen namelijk binnen
het bouwterrein. De sloop duurt circa 3 weken. Daarna volgt een periode van sanering van de grond
en ook archeologisch onderzoek.
Omdat
niet duidelijk
is wat

Nieuws uit de
gemeenteraad

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 draina-

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 25 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.

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

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

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.20

1.4

20.20-20.35

1.5

20.35-20.55

2

INFORMATIEF BERAAD

21.00

Voorzitter:
D.J. Zijlstra
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Toelichting door de heer R. Pols (wethouder te Amstelveen) op de besprekingen
in het kader van de Alderstafel (Schiphol)
Nota juridische kwaliteitszorg (presentatie). Op verzoek van
raadslid Veninga geagendeerd. Doel: informatieve bespreking
Scopewijziging N201+ - Zijdelweg. Doel: informatieve bespreking ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.45
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - agenda Informatief Beraad

RAADSVERGADERING

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

Agenda raadsvergadering 25.09.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 11.09.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.45

3.1

21.45-22.00

3.2

22.00-22.20

3.3

22.20-22.40

3.4

22.40-22.55

Raadsleden
Inwoners /raadsleden

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Rapport vooronderzoek Brede school.
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI08.16
Vaststellen bestemmingsplan De Legmeer
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.39
Vaststellen notitie duurzaam inkopen.
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.24
Voortgang bezuinigingen spoor 2
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.29
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.

22.55-23.00

Einde beraadslagingen-schorsing

4

23.00-23.15

4.1

23.15-23.25

4.2

23.25-23.30

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Verlenging woonplaatsonthefﬁng wethouder Levenbach RI08.15
2. Ontwerp GRP 4 fase 3 RV08.38
3. Aanpassing APV ivm vastgestelde lijst waardevolle bomen RV08.41
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

23.30

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

ge. 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

RENOVATIE
BUITENRUIMTE
EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat
en Monnetﬂat

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

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

STEMMINGEN

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter

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.

ONKRUIDVERWIJDERING

Het onkruid tussen de tegels van
stoepen en paden en in de goten
wordt deze weken verwijderd volgens de DOB methode. DOB staat
voor Duurzaam Onkruid Beheer
van bestrating. DOB is een landelijke methode die is ontstaan in overleg met de drinkwaterbedrijven. Volgens de DOB methode is gebruik
van het chemische middel glyfosaat
toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijding in heel Uithoorn duurt,

is niet met zekerheid te zeggen. Als
het regent of gaat regenen, kan er
niet gewerkt worden omdat het middel dan te snel wordt weggespoeld.
Gemiddeld neemt de onkruidbestrijding zo’n vier tot zes weken in beslag.

Wijziging Regeling
Wmo-raad

Sinds 1 januari vorig jaar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet stelt alle inwoners in staat
om volop mee te doen in de maatschappij. Om de inwoners van
Uithoorn en De Kwakel bij het beleid te betrekken is de Wmoraad opgericht. De spelregels van deze raad staan in de “regeling Wmo-raad Uithoorn 2008”. De regeling is sinds de vaststelling echter op enkele punten gewijzigd. Zo is de adviestermijn van de Wmo-raad nu vastgesteld op maximaal 6
weken. De gewijzigde regeling kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis.
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Offic i ë le me de de l i ngen en beke n dm a k i nge 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
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
Ontwerp paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse ontheffingen en

-

nadere eisen”. Inzageperiode: t/m 16 oktober 2008
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode : onbeperkt
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Uithoorn 2008. Inzageperiode: t/m 17 oktober 2008

	INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 178, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Krakeend 57, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een steiger.
De Legmeer
- Reigersbek 10, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de achterzijde.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING/VRIJSTELLING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 17 van de WRO tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 1 januari 2010 en daarna
tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor de hierna te
noemen bouwplannen:
De Kwakel
- Noordzijde toekomstige busbaan Uithoorn, reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten van aannemersverblijven, directieketen en nissenhutten.
Legmeer-West
- Noordzijde toekomstige busbaan Uithoorn, reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten van aannemersverblijven, directieketen en nissenhutten.
Zijdelwaard
- Noordzijde toekomstige busbaan Uithoorn, reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten van aannemersverblijven, directieketen en nissenhutten.
Genoemd bouwplan ligt van 26 september 2008 tot en met 6 november 2008 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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
- Poelweg 12, vergunning voor het geheel veranderen van kasruimte naar opslag. Bezwaar: t/m 28 oktober 2008.
- Linie 30, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.
Bezwaar: t/m 29 oktober 2008.
- Irislaan 4, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning. Bezwaar: t/m 28 oktober 2008.
- Noorddammerweg 2, vergunning aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor
het organiseren van een recreantentoernooi op 20 september 2008.
Ontheffing van het sluitingsuur voor het organiseren van een feestavond op
20 september 2008 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2008
De Legmeer
- Brunel 59, vergunning voor het plaatsen van een houten schutting.
Bezwaar: t/m 28 oktober 2008
- Bertram 69, vergunning voor het vernieuwen van een schuur.
Bezwaar: t/m 27 oktober 2008.
- Bertram 71, vergunning voor het vernieuwen van een schuur.
Bezwaar: t/m 27 oktober 2008.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 20, vergunning voor het oprichten van een spuitcabine en

een glycol/gas opslag. Bezwaar: t/m 27 oktober 2008.
Amsteldijk-Noord 1, vergunning aan Trinité Automatisering voor het organiseren van het symposium Time4innovation op 2 oktober 2008.
Bezwaar: t/m 29 oktober 2008
- Industrieweg 15, vergunning verleend aan Carrosserie Trailer Service voor
de verkoop van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2008.
Bezwaar: t/m 29 oktober 2008
Zijdelwaard
- Aan de Zoom, verklaring van geen bezwaar aan LXI voor het maken van
filmopnames op 19 september 2008 van 12.00 tot 17.00 uur.
Uithoorn/De Kwakel
- Vergunning aan VDO Sport voor het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven aan de open week van VDO Sport van 26 september t/m 4
oktober 2008. Bezwaar: t/m 29 oktober 2008
- Vergunning aan Christelijke oratoriumvereniging Amicitia voor het plaatsen
van 10 reclameborden om bekendheid te geven aan het jaarlijks concert op
14 november 2008. Bezwaar: t/m 29 oktober 2008
- Vergunning aan Spiritueel Centrum Caritas voor het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven aan de spirituele beurs op 28 september
2008. Bezwaar: t/m 29 oktober 2008
-

Procedureverordening advisering tegemoetkoming
	in planschade vastgesteld
De raad heeft in zijn vergadering van 11 september 2008 besloten de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Uithoorn
2008” vast te stellen.
Planschadevergoeding is een vergoeding voor schade die iemand lijdt door verandering van bepaalde planologische maatregelen zoals bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan of ontheffingprocedures ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Deze maatregelen kunnen namelijk effect hebben op de waarde
van het onroerende goed.
Het is gebruikelijk dat wanneer er een verzoek om planschadevergoeding wordt
ingediend dit voor advies wordt voorgelegd aan een onafhankelijk deskundigenbureau. In de vastgestelde verordening worden regels gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt.
De verordening treedt in werking een dag na deze bekendmaking, dus op donderdag 25 september 2008.
Deze verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis.
Algemene rechtenverordening gewijzigd
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet,
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 september 2008 heeft
besloten tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging op de Algemene
rechtenverordening 2008.
De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2008. De verordeningen liggen
vanaf donderdag 25 september voor iedereen ter inzage op het Gemeentehuis.
Belangstellenden kunnen hier een gratis exemplaar afhalen. De verordeningen
zijn ook digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Verleende ventvergunning
Het college heeft ventvergunning verleend voor het jaar 2008 aan:
B. ten Tije, namens Granton Marketing B.V., m.b.t. het voeren van een promotiecampagne voor Nuon, voor de periode 24 november 2008 tot en met 10 januari
2009 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 25 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 brengt de rechtbank kosten in rekening.

www . uithoorn . nl
STEIGER- en VLONDERHOUT
BLOKHUTTEN

KOEK b.v. - AALSMEER
Aalsmeerderweg 227/239
Tel. 06-51296556
www.blokhut.nu

Open:
dinsdag - vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 09.00-15.00 uur

Te koop:
Autostoelverhoger v. kind. Citruspers elk 10 euro. Babybad +
gr. koffer op wielen elk 5 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Computerbureau 25 euro. Divanledikant met onderschuifdbed met matrassen 90 euro.
Tel. 0297-563803
Te koop:
2 poezenmanden plus 1 reismand alles riet 25 euro.
Tel. 0297-520112
Gevraagd:
Tafeltennistafel.
Tel. 0297-565264

Gerard, 55 jaar, parttime pakjesbezorger:

“Dé zelfstandige bijbaan vindt
u bij SELEKTVRACHT!”
Wilt u ook het liefst zoveel mogelijk zelf bepalen in uw werk? Pakjes
bezorgen voor SELEKTVRACHT is dé zelfstandige bijbaan! U bezorgt
volgens uw eigen bezorgroute, in uw eigen tempo en op de dagen
waarop het ú uitkomt.
Veelzijdig?
Vanuit het depot bij u in de buurt bezorgt u zelfstandig twee middagen
in de week pakjes in uw eigen regio. Omdat u veel mensen ontmoet
en voortdurend op de weg zit, maakt u elke dag wel weer iets
bijzonders mee. Elke bezorgdag is anders!
Interesse?
U zoekt een veelzijdige en zelfstandige bijbaan? Houdt u van autorijden en het omgaan met mensen? Wanneer u beschikt over een
eigen auto, goed oriëntatievermogen en een goede lichamelijke
conditie, bent u de collega waar wij naar op zoek zijn!
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site
www.selektvracht.nl en zien uw sollicitatie via het sollicitatieformulier graag tegemoet.

Te koop:
Jaloezieën voor slaapkamers H.
Gorterhof, 3,55 br. 1,58 hg. Rood
en geel 25 euro p.st.
Tel. 0297-268747
Gevraagd:
Wie heeft mijn g. armband met
2 kinderkopjes gevonden? Is
aandenken. Bel a.u.b.
Tel. 0297-568152
Te koop:
Jongensfiets 24” 50 euro. Meisjesfiets 26” 60 euro. Beide i.g.st.
Tel. 0297-531345
Te koop:
Autostoeltje voor kind 9 tot 18
kg i.g.st. 25 euro.
Tel. 0297-567675
Te koop:
Weg. omst. nw. postoel 25 euro.
Nw. legpuzzel 6000 st. 5 euro.
Tel. 0297-565108
Te koop:
Buffetkast secretaire + boven
en laag hoekkastje midden eiken 150 euro.
Tel. 0297-568209

Te koop:
3-pers. bank stof z.g.a.n. 300 euro. Fluitketel nw. 8 euro. Douchekraan nw. Grohe 15 euro.
Fietszadels 8 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
GSm tel. merk Siemens simvrij
30 euro. Voetenbankje 15 euro.
Koperen bureaulamp 30 euro.
50 st. serieromans 25 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
St. schemerlamp 15 euro. Koelbox 12 volt 25 euro. Tomtom 700
20 gb harde schijf West Europa
220 en 12 volt 350 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
Dames + herenfiets 3 versn.
i.z.g.st. sportief model samen
150 euro.
Tel. 0297-563545
Te koop:
Douwe Egberts theemutsbeer
nw. 5 euro.
Tel. 0297-566061

Wij zijn op zoek naar

een oproepkracht
voor de feestdagen, Weekenden,
of bij ziekte van vast personeel.

Wilt u meer Weten bel naar:

0297-566454, vragen naar joke of john

BP ZIJDELWAARD

H. Heyermanslaan 2 • UITHOORN

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

Laatste kans voor laatste kaarten:

Enige en laatste concert
Focus op Amstelland Live!
Mijdrecht - Zaterdag rockt de regio. Dan vindt, tijdens Amstelland
Live!, het enige en ook laatste concert van Neerlands beroemde rockformatie Focus in 2008 plaats in
Mijdrecht. Er zijn nog kaarten over,
dus wie dit unieke concert persoonlijk wil meemaken, heeft nog een
laatste kans om ze te bestellen via
de website www.amstellandlive.nl
of zaterdagavond te kopen aan de
kassa van De Meijert in Mijdrecht.
DWDD
Voor dit unieke concert wordt ook
vanuit elders in Nederland belangstelling verwacht, zeker na het optreden van de verse ridder Thijs van
Leer bij Matthijs van Nieuwkerk in
De Wereld Draait Door afgelopen
week. Daarin werd nadrukkelijk het
eenmalige optreden in Mijdrecht
genoemd. Na dit eerste en laatste
optreden in Nederland vertrekt de
rockformatie naar Engeland, waar
maar liefst 27 concerten worden gegeven. Aansluitend volgen concerten in België, Zwitserland en Duitsland, maar Mijdrecht heeft met Amstelland Live! het exclusieve concert van Focus voor Nederland binnen de poorten weten te halen. De
kans om dat bij te wonen mag gewoon niet gemist worden! Focus
is een combinatie van rocklegen-

Als snoep hangen de bessen in bomen
en struiken. Het lijkt erop dat steeds meer
vogels dit in de gaten krijgen. Zo zag ik
deze nazomer voor het eerst Kauwen in
de Lijsterbessen zich te goed doen aan de
feloranje vruchtjes. Concurrentie voor de
Merels en de wolken Spreeuwen. Vooral
deze laatste kunnen binnen enkele dagen zo’n Lijsterbes ontdoen van z’n oranje
gloed.

den Thijs van Leer (Hammond orgel, fluit en zang) en Pierre van der
Linden (drums) plus aanstormende
talenten als Bobby Jacobs (bas) en
Niels van der Steenhoven die op gitaar Jan Akkerman naar de kroon
steekt.
Oberg en Goed Vaud
Tijdens Amstelland Live! kan ook
worden genoten van de band Oberg
met alweer een andere rocklegende
Ted Oberg (voorheen Livin’ Blues) in

de gelederen. Ook een van Nederlands beste rock coverband Knight
of the Progs verzorgt zaterdagavond
een optreden in De Meijert. De
bands proberen in onderling overleg
tot een swingende jamsessie aan
het eind van de avond te komen.
Kaarten voor Amstelland Live! kosten 30 euro per stuk. Tevens zijn er
arrangementen inclusief diner vooraf, speciaal voor bedrijven die hun
personeel of relaties willen trakteren
op een werkelijk unieke avond. Op
de website valt daarover meer te lezen. Tijdens Amstelland Live! wordt
de splinternieuwe band Goed Vaud
door een voormalig lid van de band
van Herman Brood gepresenteerd.
Goed Vaud verzorgt tijdens het diner en wellicht ook nog in de pauzes verschillende optredens.
Bosmobiel
Amstelland Live! wordt georganiseerd door de Rotary Club AalsmeerUithoorn. Doel is het aangename
met het nuttige verenigen.
De opbrengsten van het concert
gaan naar het project Bosmobiel
van deze service club. Met dat elektrische voertuigje kunnen senioren
uit de regio die minder goed te been
zijn toch genieten van een ‘wandeling’ door het Amsterdamse Bos. In
overleg met het beheer van het Amsterdamse Bos en de Gemeente Amsterdam worden hiervoor speciale
routes door het bos ontwikkeld. De
bedoeling is dat de Bosmobiel volgend jaar gaat rijden. Dan bestaat
het Amsterdamse Bos 75 jaar. Bezoekers aan Amstelland Live! kunnen vanwege dit goede doel zaterdagavond dus tweemaal een goed
gevoel hebben!

Samen één doel: spieren
voor spieren!
Regio - Intersport Duo en Amstelhof Health Club gaan de strijd aan!
Tien uur lang zwoegen op een spinningfiets in Almere. Zondag 28 september is om 10.00 uur het startschot van het grote project dat door
vele bekende Nederlanders wordt
gesteund en ook aan deelgenomen.
Sportief Uithoorn mag natuurlijk
niet ontbreken op dit spectaculaire evenement dat al veel publiciteit
heeft gekregen via Radio 538. Spieren voor Spieren, waar Edwin Evers
& Louis van Gaal beiden ambassadeur van zijn, heeft een wedden-

Rozenbottels

schap afgesloten waar menig persoon weet van heeft.
Amstelhof heeft een team van 5 toppers bij elkaar gekregen om voor het
goede doel 10 uur lang een fiets in
beweging te houden. Hiermee helpen zij Edwin Evers een handje met
zijn weddenschap met Louis van
Gaal. Indien er 1000 ploegen gaan
deelnemen, zal Louis van Gaal een
show gaan presenteren voor Radio
538.
Elk spinningteam dient minimaal
1000 euro aan sponsorgeld bijeen
te fietsen voor het goede doel. Intersport Duo zal het Amstelhof HC
spinningteam voor dit bedrag sponsoren.
Heeft u interesse om ook als sponsor een bijdrage te doen;
Deze week zullen collectebussen aanwezig zijn in het Intersport
Duo filiaal Uithoorn en op Amstelhof Health Club. Tevens wordt er samen met andere bedrijven gekeken

om samen een mooi geldbedrag
te kunnen overhandigen aan deze
stichting.
Hopelijk kunnen ze ook rekenen op
jullie steun!
Spieren voor Spieren is een stichting die zich ten doel stelt om meer
onderzoek te doen naar spierziekten, het opzetten van een Spieren
voor Spieren Kindercentrum in het
UMC (Universitair Medisch Centrum) en het creëren van saamhorigheid tussen de diverse instanties
die met voorlichting en fondsenwerving ten behoeve van spierziekten
bezig zijn.
Steunt u ook de kinderen die het zo
hard nodig hebben? Kom naar Intersport Duo Uithoorn of Amstelhof
Health Club of neem contact op met
Marco Smit van Intersport Duo of
Sjoerd de Vries van Amstelhof Health Club.

Op rozenbottels zie je ze eigenlijk nauwelijks.
Deze dieprood gekleurde bollen worden met
name bezocht door Groenlingen, een groen
gekleurde “mus”. Het zachte velletje wordt
gemakkelijk stuk gemaakt zodat de vogels
bij de zaden kunnen. Zo voor de winter uitstekend voer om wat vetter te worden. De bottel
is geen echte vrucht, het is een schijnvrucht,
net zoals de appel en de aardbei. Wat wij
dan vruchtvlees noemen is de opgezwollen
bloembodem. Echte vrucht of schijnvrucht,
het is een lokkertje voor dier, maar ook de
mens, om een deel of alles te nuttigen.
Ze zitten vol waardevolle stoffen zoals zetmeel en vitamine A en C. De rozenbottel is
wel een kanjer wat betreft vitamine C. 30x
meer dan in sinaasappels en 17x meer dan
in kiwi’s. Hier wordt door de commercie handig gebruikt van gemaakt door steeds meer
rozen te kweken en de bottels te oogsten. Er
wordt o.a. rozenbotteljam van gemaakt en

duidelijk is waar de naam Roosvicee vandaan komt.
Trouwens, in het verre verleden werd ook
de rozenbottel geroemd om zijn medicinale
kwaliteiten: de Romein Plinius maakte in
de eerste eeuw melding van de helende
werking. In de vroege Middeleeuwen gaf
Karel de Grote opdracht om de roos op
grote schaal te verbouwen voor medicinale
doeleinden. Rozenbottelpreparaten zouden
heilzaam zijn bij nier- en blaasproblemen,
iets wat nu nog steeds wordt beaamd.
Het woord bottel komt waarschijnlijk uit het
Vlaams, het is een ander woord voor fles (en
denk aan het Engelse woord bottle en het
Franse bouteille !) Met wat fantasie lijken de
rozenbottels op een fles.
Naarmate de herfst vordert zie je langzamerhand de bessen verdwijnen. Echter, er
blijven altijd wel wat soorten over . Kornoelje
en Liguster met hun pikzwarte bessen worden niet of nauwelijks bezocht, niet lekker
dus. Een Gelderse Roos houdt ook lang z’n
bessen, maar is een lekkernij voor de Pestvogels als ze in het land zijn. Als de bessen
op zijn is het winter en kunnen we weer gaan
bijvoeren.
Genoeglijke uren buiten.
Gerrit Hiemstra
Lid IVN De Ronde Venen & Uithoorn

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Passage Vinkeveen en Waverveen
Vinkeveen - De eerste avond van
Passage in het nieuwe seizoen vindt
plaats op dinsdag 30 september in
het verenigingsgebouw.
Spreker deze avond is P. Schipper

uit Tiel. Hij heeft een studie gemaakt
van De Tijd. Vanaf de oertijd is de
mens gefascineerd door het meten
van de tijd.
Voor de pauze volgen we de ontwikkeling tot rond 1900. Hierna gaat

hij verder met wandklokken. Laat
u voorlichten over een onderwerp
waarmee we elke dag te maken
hebben: het meten van de tijd. Leden en gasten welkom vanaf 19.30
uur.

Nachtelijke werkzaamheden
A2 Vinkeveen-Breukelen
Vinkeveen - In de nacht van vrijdag
26 september op zaterdag 27 september aanstaande voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de
A2 tussen de aansluiting Vinkeveen
en de aansluiting Breukelen.

blijft de A2 bereikbaar en is er minimaal één rijstrook beschikbaar.
Ook de toe- en afritten bij Vinkeveen en Breukelen blijven open voor
het verkeer.

gelegd. Het verkeer moet dan ook
rekening houden met een langere reistijd. Als alternatief kan doorgaand verkeer van Amsterdam naar
Utrecht (en zuidelijker) via de A1 en
de A27 reizen.

Tussen vrijdagavond 21.00 uur en
zaterdagochtend 07.00 uur wordt
het verkeer naar een nieuwe rijbaan
geleid. Tijdens de werkzaamheden

Voor het omzetten wordt gebruik gemaakt van een politiestop; het verkeer wordt dan voor een korte tijdsperiode (ongeveer 10 minuten) stil-

Bel voor meer informatie het landelijke gratis informatienummer 08008002. U kunt ook de website www.
vanAnaarBeter.nl bezoeken.

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.
Gevonden:
- Wilnis, omgeving Vossestaart, sierduif, wit met beige, vrij tam, ongeringd, is begin
september aan komen vliegen.
- Mijdrecht, omgeving Aquamarijn, poes cypers, kleurstelling wit met grijs.
(06-17525133).0

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 24 september 2008

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
KETTEN KAD
O
T.W.V. € 465,
- 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.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

was. Het is, zeker in de expressieve en abstracte werken, opvallend
dat men het gebruik van kleur niet
heeft geschuwd. Blauw, groen, rood
en geel spetteren van de wanden
af, waardoor het geheel een vrolijke
indruk op de bezoeker maakt. Ook
het formaat van een aantal doeken
zorgt ervoor dat dit een opvallende
tentoonstelling is geworden.
Atelier de Kromme Mijdrecht is de
vaste exposant in het Gezondheidscentrum en wisselt elke drie maanden de volledige tentoonstelling.
Voor meer informatie over de vereniging voor tekenen en schilderen,
die tweehonderd leden en cursisten
kent, kunt u de website
www.atelierdekrommemijdrecht.nl
raadplegen.

www.morpheus.nl

‘Natuur in Zicht’

Expositie van Annie Drost
Mijdrecht - Van 29 september
tot eind november exposeert de
Mijdrechtse Annie Drost haar recente werk in de Openbare Bibliotheek in Mijdrecht. Als thema
heeft Annie gekozen voor ‘Natuur in Zicht’. Ze exposeert een
dertigtal werken dat alle de natuur in De Ronde Venen als thema heeft.
Annie Drost is pas op latere leeftijd
gaan schilderen. Ze is autodidact en
heeft zich tot voor kort vooral toegelegd op aquarel. Naast lessen bij De
Paraplu volgt ze sinds enige tijd ook
lessen bij Marijke Zwart. Daar is ze
ook gaan schilderen met acryl. Op
de tentoonstelling is een zevental
van deze doeken te bewonderen.
Annie haalt haar inspiratie vooral uit
de natuur. Ze vertelt hierover: ‘Ik heb
moeilijke tijden in mijn leven gehad.
Maar als ik dan om me heen kijk en
zie hoeveel moois de natuur te bieden heeft, dan haal ik daar nieuwe energie uit. Je realiseert je dat
er een Schepper bestaat die al dat
moois tot stand brengt en die jou

ook zal steunen. Je geniet van een
mooi polderlandschap, een oude
boom of een oud huisje met wat bomen en struiken in herfsttooi er omheen. Dat inspireert me en ik vind
het heerlijk om dat dan door middel
van mijn schilderijen over te kunnen
brengen.”
Annie woont aan de rand van het
dorp met uitzicht op de polder. Ze
kan uren op haar terras zitten en kijken naar de natuur. Ook wandelt en
fietst ze graag in de natuur. De indrukken die ze buiten op doet verwerkt ze dan in haar schilderijen.
De expositie is gratis toegankelijk,
duurt van 29 september tot eind november en is te zien in de Openbare Bibliotheek aan de Dr. J. v.d.
Haarlaan 8 in Mijdrecht. Openingstijden: maandag van 14.00-17.00
uur, dinsdag van 14.00-17.00 uur
en van 19.00-20.30 uur, woensdag
van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00
uur. Donderdag van 14.00-17.00 uur,
vrijdag van 14.00-17.00 uur en van
19.00-20.30 uur en zaterdag van
10.30-13.00 uur.

VVV/ANwB

Zingen bij een koor?
Mijdrecht - Het koor Kunst
Na Arbeid uit Mijdrecht is
op zoek naar nieuwe leden.
Er wordt op de maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur gerepeteerd in gebouw
Irene, naast de Janskerk te
Mijdrecht.
Zij zingen een veelzijdig
repertoire en op 29 november geeft dit koor een
uitvoering in de Janskerk
met het Bätz orgel.
Het koor hoopt in 2009
haar 85-jarig jubileum te
vieren en ook hierop gaan
de leden zich reeds voor-

bereiden. Dit belooft een
verrassende uitvoering te
worden.
Op maandagavond 29
september houden zij een
open zangavond onder leiding van hun dirigent Henk
van Zonneveld.
Kom eens vrijblijvend
meezingen om de sfeer te
proeven.
Kijk voor meer informatie
op de website
www.kunstnaarbeid.eu
Ook kunt u voor meer informatie bellen naar
0297-284210/254090

Rode Kruis geeft nieuwe cursus

Vrienden maken kun je
leren

zORG &
DIENsTVERLENING

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

Mijdrecht - Tot medio december exposeren leden van Atelier de
Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. De nieuwe expositie omvat ongeveer vijftig schilderijen,
waarvan vele zeer expressief of abstract zijn uitgevoerd, maar ook de
liefhebber van expressieve kunst
komt aan zijn of haar trekken. Het
thema van de tentoonstelling is ‘Elementen’, aarde, lucht, water en vuur
en is op werkdagen te bezichtigen
van 9.00 tot 16.00 uur.

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

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.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Elementen hebben vrij
spel in gezondheidscentrum

Kleur
Blijkbaar heeft het thema ‘Elementen’ veel leden geïnspireerd.
Het aanbod van schilderijen was
zo groot dat voor ongeveer twintig
aangeleverde werken geen plaats

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.

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.

Nieuwe expositie van Atelier de
Kromme Mijdrecht

Reünie is in
aantocht
Uithoorn - Over een paar weken is het zover. Dan is de reünie van de scouting Admiralengroep Uithoorn.
Op zaterdag 11 oktober om 14.00
uur op het clubhuis Mercurius zullen de oud-leden van de
groep elkaar weer ontmoeten.
Bij dezen de oproep voor oudleden die zich nog niet hebben
opgegeven. Geef je op en herbeleef die goede oude tijd.
De scoutinggroep uit Uithoorn
bestaat al sinds 1948 en viert
daarom dit jaar haar zestigja-

rige jubileum. In het teken van
het jubileum is de reünie georganiseerd.
De oud-leden worden ontvangen met een hapje en een
drankje. Daarna is er de mogelijkheid om te gaan varen, te
praten en foto’s te kijken.
De reünie vindt plaats op hun
clubhuis Mercurius aan de J.A.
van Seumerenlaan 3, 1422 XS
Uithoorn.
Voor meer informatie en het inschrijfformulier, kijk op www.
admiralengroep.nl.

Regio - Het Nederlandse Rode
Kruis gaat vriendschapscursussen
aanbieden om mensen die niet weten hoe ze contact moeten leggen
uit hun sociale isolement te halen. In
zes bijeenkomsten wordt geoefend
in het aangaan en onderhouden van
vriendschap. De belangrijkste inzet:
een open en actieve houding.
Volgens het Rode Kruis, dat de trainingen ’Vrienden Maken’ organiseert, hebben steeds minder mensen vertrouwelijke contacten. „Men
durft de stap niet te zetten, of heeft
vrienden uit de jeugd verloren”, zegt
Anna Kodde van het Rode Kruis.
„Terwijl contacten juist erg belangrijk zijn. Als steun en bescherming,
tegen depressiviteit bijvoorbeeld.
”Oudere mensen worden vaak eenzaam na een scheiding, als de partner is overleden, of als ze in de WAO
zijn beland. Bij jongeren speelt verlegenheid en onzekerheid een grote
rol. “Chatten is weliswaar laagdrempelig, maar jongeren weten daardoor soms niet meer hoe ze mensen
in het echt moeten aanspreken”, aldus Kodde.
Cursus
De cursus Vrienden Maken richt
zich op mensen vanaf 18 jaar, die
- om welke reden dan ook - geen
grote vriendenkring (meer) hebben
en daar zelf iets aan willen doen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers ervaringen uitwisselen, nadenken over hun wensen en grenzen en
een realistische kijk op vriendschap
ontwikkelen. Daarbij is er aandacht
voor een groter zelfvertrouwen en
positiever zelfbeeld. Ook wordt er
intensief geoefend in communicatietechnieken en benaderingswijzen.
Caroline heeft in het najaar van 2006
een Vriendschapscursus gedaan.
Haar moeder las de advertentie en
vond het wel iets voor haar dochter.
Caroline: “Mijn moeder weet dat ik
moeite had met het aanknopen van
gesprekken. Ja had… want nu heb

ik dit eigenlijk niet meer. De cursus
heeft daarbij echt goed geholpen.”
Caroline vindt dat de cursisten in de
groep al vanaf het begin goed bij elkaar pasten. “Ja, het was een heel
gezellige groep. Van alle leeftijden,
iets meer vrouwen dan mannen. Het
was zo gezellig dat we zelfs in de
week dat er geen cursus was met elkaar afspraken in een café. Met één
meisje heb ik nog contact.” Caroline
heeft zeker baat bij de cursus. Voorheen durfde ze iemand niet aan te
spreken, maar nu lukt haar dat wel.
Als iemand twijfelt om mee te doen
met de cursus, heeft Caroline eigenlijk maar één antwoord. Doen! Caroline: “Inderdaad. Doen! Het heeft
me echt geholpen. Ik maak veel beter contact en ik kijk ook anders tegen mensen aan. Als ik bijvoorbeeld
een collega in de gang tegenkwam
die mij geen goeie morgen wenste dan dacht ik altijd gelijk ‘Hij vindt
me niet aardig of hij is niet aardig’.
Nu denk ik ‘Hij is waarschijnlijk in
gedachten of hij heeft mij niet gezien’. Dat voelt al gelijk heel anders.
Je gaat dan ook veel minder aan jezelf twijfelen.
Actiever
Na de cursus moeten deelnemers
actiever en vaardiger worden in het
maken én behouden van vrienden.
De cursus Vrienden Maken is er
voor iedereen die meer vriendschap
in z’n leven zoekt. Niet direct onder
de medecursisten, al mag dat natuurlijk wel.
Voor informatie en inschrijving kunt
u bellen met 020-3451341 of mailen
naar amstelland@redcross.nl Na
aanmelding ontvangt de kandidaatdeelnemer een oproep voor een
kennismakingsgesprek. Er wordt
dan meteen gekeken of de cursus
goed aansluit bij diens behoefte.
De 8 à 12 deelnemers komen vanaf 6 november aanvang 20.00 uur
zes keer bijeen. Later is er nog een
‘terugkomdag’. De deelnamekosten
bedragen 25.- euro.
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Leden Viribus Unitis doen
inspiratie op in de Efteling
Wilnis - De leden van muziekvereniging Viribus Unitis brachten zaterdag 13 september een bezoekje aan de Efteling. Dit was niet alleen een gezellig dagje uit voor de
Wilnisse vereniging, maar ook een
belangrijke voorbereiding voor het
volgende concert van Viribus Unitis. Zij zullen zich op 25 oktober op
sprookjesachtige wijze presenteren
met een Efteling concert.
De wachttijden voor de attracties
werden daarom nuttig gebruikt door

de muzikanten om de melodieën in
zich op te nemen. Hier en daar werd
gemopperd over de korte wachtrijen, waardoor de muziek niet volledig afgeluisterd kon worden. Gelukkig werd dit goed opgelost door af
en toe de attracties meerdere malen
te bezoeken.
Onder andere de muziek van de Vogelrok, de Fata Morgana, Carnaval
Festival, Villa Volta en de Droomvlucht dient als inspiratie voor Viribus’s sprookjesconcert.

Moe en voldaan keerden de leden
na een drukke dag terug naar Wilnis en kunnen zij volop verder met
de voorbereiding voor het concert.
Mocht u benieuwd zijn naar het resultaat, houd dan zaterdag 25 oktober vrij in uw agenda. ‘s Middags
wordt er een speciaal kindermatinee
gehouden en ‘s avonds wordt het
hele concert nog een keertje overgedaan. Houd de lokale media in de
gaten. Hierin zal binnenkort meer
informatie gegeven worden.

De Hoeksteen in het
Plaswijckpark Rotterdam
De Ronde Venen - Waar gaan we
heen op schoolreisje? Dat is altijd
de veelgestelde vraag om deze tijd
van het jaar.
Dit jaar was de bestemming voor
veel kinderen van De Hoeksteen en
hun ouders, een vrijwel onbekende plek.
Maar... wat hebben de kinderen genoten!!
Afgelopen dinsdag om 9.00 uur zijn
ze vertrokken en tot grote vreugde
van alle kinderen gingen ze dit jaar
met een “dubbeldekkerbus”.
Op naar het Plaswijckpark in Rotterdam, een veelzijdig park met voor
iedereen wat te beleven.
Eerst lekker wat drinken met z’n allen en daarna de groepen 5 en 6
naar de waterfietsen en een speurtocht in de dierentuin. Groep 1 t/m
4 bekeken ook alle dieren in de dierentuin en zij brachten een bezoek
aan de clown, wat natuurlijk altijd
lachen is.
Verder konden de groepen zich flink
uitleven in de speeltuin, de draaimolen en kon er een ritje met de trein
gemaakt worden.
Tussen de middag werden de kinderen verrast met een bakje patat, wat
er na het spelen wel inging bij ieder-

een. Onder de stralende zon was het
na de lunch tijd om de verkeerslessen in de praktijk te gaan brengen
in de grote verkeerstuin.
Er werd flink wat afgescheurd met
de skelters en de hoofden van de
kinderen werden steeds roder van
alle inspanningen. Een superattractie voor de wat grotere kinderen was

zeker het bootje dat aan een touw
omhoog werd getrokken en daarna weer werd afgeschoten het water in.
Als laatste kregen de kinderen allemaal nog een ijsje en daarna was het
alweer tijd om de bus in te gaan.
Een mooie dag om op terug te kijken.

Evaluatie subsidie jeugdsport
De Ronde Venen - Het college
van Burgemeester en Wethouders
gaat de gemeenteraad voorstellen
de Jeugdsportsubsidie in zijn huidige vorm te handhaven tot aan de
herindeling met Abcoude, Breukelen en Loenen. Dat hebben B en W
in de vergadering van 16 september
besloten. Uit onderzoek blijkt dat
sportverenigingen en –organisaties
blij zijn met de subsidie, maar wel
enkele verbeterpunten zien.
In 2003 heeft de gemeenteraad besloten structureel geld vrij te maken
voor jeugdsport. Sindsdien kan elke sportvereniging, -organisatie en
–bond tweemaal per jaar subsidie
aanvragen bij de gemeente. Deze
subsidie dient ten goede te komen
aan jeugdactiviteiten, het ontwikke-

len van jeugdbeleid, het bevorderen
van de betrokkenheid van jeugdleden of het opleiden van jeugdkader. Dit heeft reeds tot vele leuke
en inspirerende projecten geleid. Zo
heeft KV Atlantis diverse projecten
georganiseerd om het niveau van de
jeugdtrainers te verbeteren en heeft
Denk en Zet een vakantietoernooi
georganiseerd voor kinderen die
niet op vakantie zijn gegaan.
Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de
Jeugdsportsubsidie. Uit dit onderzoek is een aantal conclusies en
aanbevelingen voortgekomen, die
meegenomen worden in de gesprekken ten behoeve van een eenduidig jeugdsportsubsidiebeleid in
de nieuw te vormen gemeente.

Uit het onderzoek blijkt dat sportverenigingen blij zijn met de subsidie, maar nog wel enkele verbeterpunten zien. Zo heerst onder de
aanvragers onder andere onduidelijkheid over de kaders waarbinnen
een subsidie aangevraagd kan worden. Hieraan zal extra aandacht worden besteed. Alle sportverenigingen
ontvangen binnenkort een folder
toegespitst op de Jeugdsportsubsidie en ook zal bij eventuele afwijzingen duidelijker worden uitgelegd
wat de reden van deze afwijzing is.
Met deze ondersteuning hoopt de
gemeente De Ronde Venen de verenigingen aan te zetten tot het aanvragen van een jeugdsportsubsidie
en daarmee initiatieven te ontplooien om het sporten voor de jeugd
nog leuker te maken.

Cursus Modern Bloemschikken
Wilnis - Het najaar is in aantocht.
Tijd om de bloemetjes weer op een
creatieve manier naar binnen te halen. Want bloemen geven kleur aan
je leven!
De Stichting ‘Paraplu‘ in Wilnis organiseert een Cursus Moderne Bloemsierkunst, die bestaat uit 4 lessen.
De volgende onderwerpen komen
aan bod:
Zwevende schikking met takjes en
rozen
Lineair boeket
Waaierbloemstuk
Parallelschikking
De cursus vindt plaats op maandagochtend 20 en 27 oktober en 3 en 10
november van 10.00 tot 11.45 uur.
De cursus wordt gegeven door Marion van der Veen, bevoegd docent
bloemsierkunst en Erkend Bloemsierkunstenaar.
De cursuskosten bedragen 22,00
euro. Materiaalkosten 5,00 euro, te
betalen aan de docent voor lesbrieven en hulpmaterialen, zoals bloemdraad.
Zelf neem je mee: plantaardig materiaal, vaas of schaal, steekschuim,
mes en snoeischaar.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908. Via de e-mail kan men
altijd terecht op het adres
info@stichtingparaplu.nl of op de
website
www.stichtingparaplu.nl,
ook voor het downloaden van een
inschrijfformulier.

V.I.O.S. MusicKidz gestart
Mijdrecht - Op vrijdagmiddag 19
september is de gratis muziekopleiding MusicKidz bij V.I.O.S. van start
gegaan. In 2 groepen maakten bijna
veertig MusicKidz op speelse wijze kennis met de eerste beginselen
van het musiceren.
In clubgebouw De Notenkraker aan
de Windmolen in Mijdrecht startte de eerste groep om half vijf en
de tweede om zes uur. Deze eerste
van de in totaal 20 lessen van een
uur, stond onder leiding van Renata Groen en Sandra van Kruyssen, beiden ervaren muzikanten bij
V.I.O.S. De kinderen kregen direct
een leuk programma voorgeschoteld. Eerst stelden de kinderen zich
aan elkaar voor. Ze vertelden hoe

oud ze zijn, op welke school ze zitten en welke andere hobby’s ze nog
hebben. Daarna werden er allemaal
verschillende groepjes gemaakt op
basis van leeftijd, hobby of school.
Dit werd vervolgens weer gebruikt
in een spel waarbij iedere keer één
van de kinderen als geblinddoekte
dirigent moest proberen de andere
kinderen aan stem en vertelde informatie te herkennen. Na dit spel was
het tijd voor de MusicKidz muziekmap en kreeg iedereen een mooie
nieuwe blokfluit. De kinderen leerden hoe ze in het dagelijkse gebruik
voorzichtig kunnen omgaan met instrumenten en natuurlijk werden al
de eerste noten op de blokfluit geblazen. Ze hadden er allemaal duidelijk veel plezier in en vonden het

dan ook jammer dat de les zo gauw
alweer voorbij was. Met map en
blokfluit gingen ze naar huis. Volgende week vrijdag gelukkig alweer
de volgende V.I.O.S. MusicKidz.
Voor wie meer wil weten over V.I.O.S.
MusicKidz of een keertje wil kijken hoe het eraan toegaat, kan altijd even bellen met Renata Groen.
Haar telefoonnummer is (0297) 27
19 20. Voor informatie kunt u ook
terecht op de geheel vernieuwde site www.vios-midreth.nl. Een mailtje
naar prco@vios-midreth.nl behoort
ook tot de mogelijkheden. Als u uw
naam en telefoonnummer daarin
vermeldt, neemt de vereniging met
u contact op.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!
Het
begin
van het
einde

U hebt ze
vast ook
wel eens
gezien.
Mensen
in
rolstoelen
en met
een rollator die op een taxi zitten te wachten of zo maar met hun grijze kopje, die in de
hal van het ziekenhuis of het dorpshuis zitten te wachten om afgehaald te worden door
een regiotaxi. Regelmatig komt er een chauffeur binnen die roept: mevrouw Jansen, meneer de Jong; mevrouw De Vries, enz. Vriendelijke, geduldige, behulpzame mensen die de
taxi besturen. De wachtenden zijn erg dankbaar als ze weer binnen de afgesproken tijd
worden opgehaald.Ja! Ja! Dat is anders bij het
arrogante Connexxion. Ik heb het er al eerder
over gehad. Het klachtensysteem deugt niet.
De gemeente heeft de verantwoording overgedragen aan Connexxion. Dat is in ieder geval makkelijk voor Jantje. Toch? Dan ben je er
af. Pas als de klager er niet uit komt met Connexxion, dan kun je bij de gemeente aankloppen. Meestal is dat zo’n heilloze weg dat de
oudere mensen denken: “Wij horen niets, dus
gaat het goed.” Connexxion wimpelt alles lekker af voor ons. Ha! Ha! Ja! Ja! In dit geval gebeurt het nu eens niet. Het gaat helemaal niet
zo goed, als Jantje beweert, alleen, het wordt
onder het kleed geschoffeld door die arrogante vervoersmaatschappij. Die chauffeurs
zijn er te laat en rijden te vroeg weg en roepen niet even: “Meneer Jansen.” Ze laten je als
hoogbejaarde nog twee uur in de gang zitten.
En zetten je voor leugenaar in hun brieven. Ja!
Ja! Dat is Connexxion. En wat hoor je van wethouder Jantje van Breukelen van WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning)? Wat hoor
je van Jantje? Dat ja, dat moeten wij nog even
afwachten. Wij zullen nog moeten zien hoe sociaal die is en hoe hij opkomt voor de ouderen.
Ja! Ja! Die wethouder vindt zich capabel genoeg om straks in de gemeente Vecht en Venen ook het bewind te voeren over de Sociale

Zaken. Hoe kan dat nou? Er heeft slechts een
mens in de gemeente vertrouwen in hem. Ja!
Ja! De leden van de Raad niet, het bedrijfsleven niet, de jongeren niet, de inwoners van De
Ronde Venen niet. Wie dan wel? “Zijn vrouw!”
Jantje Ga het toch rustig aan doen en ga lekker in Groningen fietsen met je vrouw. Dan
kun je lekker uitwaaien. Dat is veel gezonder
dan hier te hangen op het gemeentehuis. Voor
de poen hoef je het niet te doen, want je krijgt
van ons een vorstelijk pensioen. Ja! Ja! Weet
je wie ook zo aast op een baantje bij de nieuwe gemeente. Weet je het niet? Ach kom. Dat
weet toch iedereen al. Ze zit haast bij de Provincie op de schoot. En wij bestaan echt niet
meer voor haar. Het enige dat nog telt is dat
baantje, dat mooie baantje. Ja! Ja! De raadsleden tellen niet meer, de inwoners tellen niet
meer, ik tel niet meer, jij telt niet meer. Alleen
dat baantje telt. Dat mooie baantje telt. Daar
gaat ze voor door het stof moet je maar rekenen en als ze dat baantje heeft dan? Jah, wat
dan? Ja! Ja! Ik heb nooit begrepen waarom
de raadsleden haar met bijna algemene stemmen het volgende ambtstermijn in hebben laten gaan. Dat begrijp ik echt niet. Wij hebben
een heleboel raadsleden die behoorlijk huichelen. Die zeggen het een en doen in werkelijkheid het andere. Ja! Ja! Wist u dat niet?
Ja! Ja! Dat is gemeente politiek. Je zegt iets
en als het in de krant komt dan heb je het niet
gezegd. Zo gaat dat. Dat is nou gemeentepolitiek. De raadsleden dachten Ho! Ho! Wie
dacht er? Ja! Ja! Ssst de raadsleden dachten;
“Wat kan ons gebeuren wij zijn toch over anderhalf jaar weg.”
Ze gaven de VVD burgemeester bijna met algemene stemmen nog een ambtstermijn. Ja!
Ja! Ze lieten het college waar ze geen vertrouwen in hebben gewoon zitten. Snap je zo’n
CDA nou. Een grote mond als het niet van belang is en als het wel van belang is om te stemmen dan zijn het lammeren. Dan blaten ze alleen maar. Het zijn best flinke kerels, maarrrr?
Ik snap het niet. Ja! Ja! Nou, het heeft allemaal
toch te maken met eigen belangetjes. Niet met
onze belangetjes, maar met eigen belangetjes.
Ja! Ja! Zo gaat het in de gemeentepolitiek. Zo
gaat het in de landelijke politiek, zo gaat het
gewoon in alle politiek. Belangetjes om macht
te krijgen en vooral te houden. Ja! Ja!

Open brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders
Zoals U weet is de staat van onderhoud en
de herontwikkeling van het Legmeerplein na
het vertrek van Toermalijn, Kwikstaart en kinderopvang naar de Brede School een van de
speerpunten van het buurtprogramma van
de Legmeer. Bewoners willen hierover graag
meepraten. Tot nu toe was altijd sprake geweest van nieuwbouw c.q. uitbreiding van het
winkelcentrum en woningbouw.
Onaangenaam verrast waren wij dan ook toen
U enkele weken geleden middels een brief
aan omwonenden en later in de plaatselijke
media uw voorkeur uitsprak voor de vestiging
van de Koningin Emmaschool in de wijk.
In een persoonlijk gesprek met buurtbeheer
heeft U uw beweegredenen toegelicht. Ons
standpunt tijdens dat overleg was, dat als
de school er moest komen, dat niet ten koste moet gaan van een nieuw winkelcentrum.
Wij zijn echter niet echt overtuigd, want is het
niet zo dat de Legmeer op het gebied van
huisvesting van scholen toch al zwaar onder
druk staat? Wij huisvesten het Alkwin College
voor Havo/VWO, de basisscholen Toermalijn
en Kwikstaart en vanaf 2009 bij de oplevering
van de Brede School in Legmeer-west ook de
Dolfijn voor speciaal basisonderwijs.

Wij willen U dan ook in overweging geven
toch naar andere locaties voor de Koningin
Emma School te kijken. Wat te denken van
de locaties van de Dolfijn die vrijkomen na de
verhuizing naar de Brede School?
De Legmeer heeft behoefte aan een goed en
uitgebreider winkelcentrum, de wijk groeit
door nieuwbouw, maar is ook een van de wijken in Uithoorn met een grote populatie 65plussers.
Wij vinden het belangrijk dat het voorzieningenniveau op het gebied van winkelaanbod
sterk verbetert. Wij hebben begrepen dat de
huidige eigenaar van het winkelcentrum daar
ook graag aan mee wil werken.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens buurtbeheer de Legmeer
Norbert Dingen, voorzitter
Ria Bosch
Marjan Koole
Marga Moeijes
Stan van Zanten

John B. Grootegoed

Open brief aan de
inwoners van
Uithoorn en Amstelhoek
Geachte inwoners van Uithoorn en Amstelhoek,

Lieve vrienden en
vriendinnen
Zoals de meesten van jullie weten zit
Sabine van Eijk met man en kinderen in
Kenia.
Ze is afgelopen maand weer in Nederland geweest, en we hebben met haar
overlegd over het sturen van een zeecontainer, vol met spullen voor het
weeshuis. Ik heb ondertussen een oproep geplaatst op Marktplaats voor gratis verhuisdozen, en de eerste man die
reageerde stelde er 500 beschikbaar!!!!
Nu willen wij die dozen natuurlijk gevuld hebben. Er is een groot gebrek aan
dekens - het is daar `s nachts namelijk
ook koud - beddengoed, handdoeken,
kinderkleding, ook volwassenenkleding
voor de grote kinderen en speelgoed.
Voor het schooltje kunnen ze ook papiermaterialen, pennen en ander schrijfmateriaal goed gebruiken.
Als jullie misschien denken, dat het heel
veel wordt voor één weeshuis, wil ik
eraan toevoegen, dat Kenia helaas vol
staat met wees-, en kindertehuizen, en

dat Sabine ervoor zorgt dat alle beschikbaar gestelde spullen goed terecht komen.
Voor het versturen van de container worden nog een aantal sponsors gezocht,
dus heb je binnenkort iets te vieren en
je hebt zelf alles al, en zoek je nog een
goed doel, dan mag je ons altijd bellen
voor meer informatie.
Als je spullen wilt komen brengen, wij
sorteren het en slaan het op, dan kun je
misschien het beste even van tevoren
bellen.
Als laatste hebben we nog een klein verzoekje: zou iedereen deze brief zoveel
mogelijk via de mail willen verspreiden,
want hoe meer mensen we bereiken,
hoe beter het is!
Alvast heel erg bedankt namens alle
kinderen,
Gerard en Carola Vork.
Tel: 0297 522809
Mob: 06 10190880

Sinds het begin van dit jaar zet onze groep
zich in om te bewerkstelligen dat de 140 jaar
oude kerk aan de Schans, de St. Jan de Doper, in dit Jaar van het Religieus Erfgoed
weer wordt geopend. Ons doel is ervoor
zorg te dragen dat de kerk aan De Schans
niet wordt verwaarloosd, zodat uiteindelijk
slechts sloop rest. Het liefst zouden wij zien
dat de kerk weer in gebruik wordt genomen
als parochiekerk, omdat dat volgens ons de
beste garantie is dat de kerk en de pastorie kunnen worden behouden. Onze actiegroep wordt in haar streven tot heropening
en behoud gesteund door vele parochianen.
Daarnaast is de Stichting B.O.U.D., Behoud
Ons Unieke Dorpsgezicht, al langer actief
om de kerk, een gemeentelijk monument,
voor ons nageslacht te behouden. Ook zij
heeft vele parochianen en andere inwoners
van Uithoorn bereid gevonden om met haar
te sympathiseren. Diverse enquêtes, waarvan de uitslag notarieel is vastgesteld, hebben aangetoond dat er een groot draagvlak
is voor het behoud. Er is volop vertrouwen
in de creatieve capaciteiten van mensen en
bedrijven om de kerk van de ondergang te
redden.
Helaas beschikt de Emmaüsparochie heden
ten dage niet over een bestuur, dat op een
nette en fijn-gevoelige manier zorg draagt
voor het behoud van haar gebouwen, en -indien het echt niet anders kan- een passende
bestemming poogt te realiseren bij afstoting
ervan. Na veel commotie onder de inwoners
en de inzet van de gemeentelijke overheid
is het behoud van de torens bespreekbaar,
eventueel, als het financieel haalbaar blijkt,
met een kleine kerk of kapel. Uiteraard wel
met een zo hoog mogelijke opbrengst, zo
is de randvoorwaarde, wat inhoudt dat het
bouwvolume in de Schans behoorlijk gaat
toenemen. Van een historische Schans of
Oude Dorp, zoals ook onlangs vele inwoners
van Uithoorn en De Kwakel hebben betoogd
bij het inspreken op de Structuurvisie, blijft
dan nog weinig over.
Onze verzoeken tot overleg met het bestuur
zijn nooit gehonoreerd. Omdat ook de ho-

gere bestuurslaag van de kerk, het bisdom,
zich niet bereid toonde tot overleg, konden
wij niet anders dan onze achterban, de inwoners van Uithoorn, via de pers inlichten.
Gelukkig boden de plaatselijke media ons
de mogelijkheid om onze kant van het verhaal te plaatsen. In de berichtgeving in de
plaatselijke pers hebben wij ons altijd gebaseerd op verklaringen van deskundigen,
waargenomen feiten en persoonlijke waarnemingen.
Gezien de huidige stand van zaken waarvan
u in de krant kennis heeft kunnen nemen,
resten ons op dit moment nog slechts weinig mogelijkheden. Eén van de laatste mogelijkheden die ons nog resten is met een
behoorlijke delegatie parochianen en inwoners richting bisdom te trekken om daar te
protesteren tegen de voorgenomen afbraak
van (een groot deel van) de kerk, de aantasting van een belangrijk deel van het historische dorpscentrum en het vrijwel onvermijdelijke volbouwen van de Schans.
Hoeveel mogelijkheden en kansen bestaan
er niet om deze kerk, in het centrum van Uithoorn, bij de gemeenschapsvormende activiteiten van haar inwoners te betrekken?
Onze vraag aan u is derhalve: bent u bereid
om met een zo groot mogelijke delegatie
richting bisdom te trekken om aldaar te protesteren tegen deze plannen? U kunt zich
opgeven via de telefoonnummers onderaan
deze brief of het emailadres bovenaan deze brief. Bij voldoende belangstelling zijn wij
voornemens vervoer per bus te regelen. Uiteraard zullen wij het gemeentebestuur van
onze actie op de hoogte stellen. Beste mensen, het is nu of nooit, wij rekenen op u, opdat één van de laatste stukjes historisch Uithoorn niet verloren gaat!!!!
Uiteraard staan wij ook open voor uw reacties of andere goede ideeën.
Met vriendelijke groet,
Actiegroep Open de Kerk,
namens vele parochianen van de R.K. Parochie Emmaüs en inwoners van Uithoorn.
Bel: 533047 / 06-38773106 / 06-36165182
of mail naar: opendekerk@live.nl
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Wethouder Roosendaal positief over Estafetteproject

Gemeente De Ronde Venen
gaat in de aanval tegen
migratiesaldo 0 beleid
De Ronde Venen – Maandagavond
heeft de Rondeveense gemeenteraad besloten dat ze met elkaar in
de aanval gaan tegen de plannen
van de Rijksoverheid om enorme
bouwbeperkingen in te voeren. Het
plan van de overheid heet: migratie
saldo 0 beleid, hetgeen inhoudt dat
er weinig meer gebouwd mag gaan
worden in de gemeente De Ronde
Venen. Het college stelde de raad
o.a. voor om op alle mogelijke manieren protest aan te tekenen.

wethouder Roosendaal

wijking van het migratiesaldo nul,
maar zal volgens ons op meer sympathie kunnen rekenen op zowel
provinciaal als op landelijk niveau.
Hoe gaat ons plan:
-Stap 1: een onderzoek door een
universiteit, dat binnen een maand
klaar kan zijn, waarin de nadelige
effecten voor de leefbaarheid van
de stringente hantering van migratiesaldo nul worden onderbouwd.
-Stap 2: het houden van een symposium met aantrekkelijke sprekers,
die in de Nederlandse politiek wat
in te brengen hebben zoals bijvoorbeeld Eelco Brinkman en Loek Hermans. Hiervoor naast de locale pers
ook de landelijke pers uitnodigen en
NOVA en Netwerk.
-Stap 3: de media doet haar werk. -Stap 4: Kamer en Rijk komen naar
ons toe voor overleg en dan kunnen
spijkers met koppen worden geslagen. Ik daag het college uit om
voor dit plan te kiezen ten einde een
deel van de schade van migratiesaldo nul te beperken. Ons plan moet
worden vergeleken met de vergelijking: beter een half ei dan een lege
dop. De inzet van het college leidt
tot een lege dop en de aanpak van
Ronde Venen Belang tot een half ei”,
aldus Goldhoorn.
Op slot

Anco Goldhoorn van RVB was het
geheel oneens met deze aanpak van
het college: ‘Een offensief richting
Kamer zal bij voorbaad niets opleveren, behalve een bijna beschamende vertoning. Een offensief richting
provincie zal naar onze mening ook
weinig resultaat hebben. Het gehele ambtenarenapparaat, maar ook
de gedeputeerden hebben zich niet
alleen verzoend met migratiesaldo
nul, maar dragen dat ook uit. Men
zal ons college aanhoren en melden
“dat nemen we mee” om vervolgens
op de ingeslagen weg door te gaan”,
zo wist hij bij voorbaat al te melden:
Half ei
”Hoe dan wel? Wel, onze fractie stelt
voor om het heel anders aan te pakken. Je moet realistisch zijn. Je moet
wisselgeld inbrengen, dus zeggen,
we willen bouwen binnen de rode
contouren, maar we gaan dan niet
de voetbalvelden verplaatsen. Dus
geen Estafette project meer. Dit betekent evenwel een aanzienlijke af-

Harmens VVD
Sandor Harmens sprak namens de
VVD: Hij begreep totaal niet waar
zijn coalitie collega Goldhoorn het
vandaan haalde: Wij zijn geheel tegen dit plan van RVB: Wij kunnen

Buurten bij de Buren op
het Amstelplein
Goldhoorn RVB
ons heel goed vinden in hetgeen het
college ons nu voorstelt: “Dit Groene
Hart beleidsstuk migratie saldo nul
is nog maar een concept voorloper.
Net als het college vindt de VVD dat
we zeker door moeten gaan met de
voorbereiding van de diverse woningbouwplannen. Er moet nu met
grote snelheid gewerkt worden aan
de invulling van de bouwplannen
binnen de gemeente. Alleen op deze manier kunnen we een groot gedeelte van het maximum van de migratie saldo nul afdwingen. Dit gaat
echter alleen lukken als ook Ronde Venen Belang haar college de
ruimte geeft tot het uitvoeren van
het door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwbeleid in plaats
van dat zij zelf continu op de collegestoel gaat zitten.”
Blij
De meerderheid van de raad was
het echter eens met het idee van
het college. In de aanval. Wethouder Roosendaal liet ook nog weten
dat nu juist het Estafette project iets
is waar de provincie positief over
blijkt te zijn: “Mij bereikte vanuit de
CDA wandelgangen dat er een brief
naar ons onderweg is met een positief bericht over het Estafette project. Ik ben blij dat de grote meerderheid het met ons eens is. Jammer dat Ronde Venen Belang het zo
in de politieke sfeer trekt. Dit moeten we gezamenlijk gaan oplossen.”

Uithoorn - Zaterdag 20 september
werd de landelijke activiteit ‘Burendag’ ook in Uithoorn tot uitdrukking
gebracht. Dit met als insteek ‘Buurten bij de Buren’. Daartoe was op
het Amstelplein buiten het winkelcentrum een grote en fraai ogende
partytent opgezet met daarin een
complete koffiebar. De zaterdag was
bedoeld om inwoners uit de omgeving, maar vooral uit andere wijken,
eens nader met elkaar te laten kennismaken. Misschien ook wel om
plannen voor leuke buurtactiviteiten uit te wisselen. Iedereen was vrij
om te komen en te gaan. Het geheel
werd in de loop van de dag opgeluisterd door muziek, acts, poppenkast en bijdragen van buurtbeheer.
De partytent was van een bijzonder
type en werd op de grond vastgezet
met ijzeren pylonen die een roest-

bruine kleur hadden. Kennelijk met
als uitstraling: ‘Rust roest’ en ‘Oude
liefde roest niet’. Dat paste aardig bij
de strekking van het burengebeuren die dag.
Waarom en wat is ‘Burendag?’ Het
is een idee van koffie- en theefabrikant Douwe Egberts die er twee jaar
geleden mee voor de draad kwam
dat veel Nederlanders best meer
contact zouden willen met hun buren. Aldus werd het thema ‘Burendag’ georganiseerd. Doel daarbij was en is je buren beter te leren kennen door bij hen op de koffie te gaan. Vorig jaar werd dit uitgebreid door complete buurten in veel
Nederlandse gemeenten met elkaar
kennis te laten maken door middel
van een buurtfeest. Het werd gezien
als een nieuwe feestdag die meteen ook een succes werd. Vorig jaar

deden er zo’n 350.000 mensen aan
mee bij meer dan 5.000 buurtfeesten. Dit jaar is de verwachting dat
er nog veel meer mensen aan hebben deelgenomen, ook al vanwege het fraaie weer. Burendag is ook
bedoeld om de leefomgeving van
buurten op te waarderen, schoon
te maken of te verbeteren. Daarvoor
tast het Oranje Fonds in de buidel
met een behoorlijk geldbedrag. Dit
keer stelde het fonds in totaal 1 miljoen euro beschikbaar; duizend euro voor elke goede actie die voor en
door een buurt wordt aangepakt.
Hoe Burendag in Uithoorn is verlopen en wie er allemaal op bezoek
zijn geweest is op dit moment nog
niet bekend. Wél dat het een bijzonder gezellige dag voor veel ‘nieuwsgierige‘ wijkbewoners en hun buren’
is geweest.

Gerard Vork stopt met zijn
groente- en fruithal

Burgemeester Burgman: “Zonde van die kerk, die
moet je behouden”

Colleges De Ronde Venen
en Uithoorn ontmoeten
elkaar
Uithoorn/De Ronde Venen - Het
was al bekend dat er een burendag georganiseerd zou worden en
naar aanleiding daarvan kwam het
plan op om dat meteen te koppelen
aan een ontmoeting tussen de twee
buur-colleges van Uithoorn en de
Ronde Venen. Allereerst trof men elkaar bij het Theehuis op het Amstelplein en vandaar uit werd een rondwandeling gemaakt via de Schans,
de Prinses Irenebrug en door Amstelhoek en door het Oude Dorp
weer terug. Er werd even stilgestaan
bij de Rode Vos in het plantsoen bij
het Rechthuis en dat dit beeldje
vroeger de Tabaksfabriek heeft gesierd. Daarna liep men langs het
Rechthuis en de winkels aan de
Schans en men stond ook even stil
bij de Schanskerk. “De kerk is zowel voor de Uithoornaars als voor
de Amstelhoekers een belangrijk
monument. Er is door het kerkbestuur een sloopvergunning aangevraagd maar die is niet verleend. Wij
hebben het bestuur aangegeven de
opbrengsten van de grond waar de
andere kerk staat te benutten voor
deze kerk. Maar dat wil het kerkbestuur niet. De gedachte is nu om de
kerk te herontwikkelen met behoud
van de twee torens en dan een kapel.
Tenslotte is de kerk beeldbepalend”,
aldus wethouder Monique Oudshoorn. Dat vond ook Burgemeester
Marian Burgman van De Ronde Venen. “Zonde van die kerk. Die moet
je behouden”, vond zij. “De pech is
gewoon dat de kerk gebouwd is in
een tijd dat er nog niet onderheid
werd”, aldus wethouder Oudshoorn.
Langs het Rechthuis werd de wandeling voortgezet en burgemeester
Berry Groen vertelde dat er nu een
nieuwe eigenaar in het pand is.

Irenebrug
Bij de Irenebrug werd niet al te lang
stilgestaan. Het blijft tenslotte een
heet hangijzer voor beide gemeenten. “We wachten het onderzoek af”.
Van het appartement aan de Amstel
blijkt alles verkocht te zijn en wethouder Bram Rosendaal vertelde
dat, toen hij net wethouder was, er
nogal commotie was ontstaan over
de eventuele bouw van een glazen toren met negen appartementen. “Door de gezamenlijke acties
van Uithoorn en Amstelhoek is dat
toen niet doorgegaan.” Er werd nog
even en passant over het project De
Driehoek in Mijdrecht gesproken en
de wethouder deelde mee dat er nu
meedenkgroepen in het leven zijn
geroepen. Ook een monument is de
kerk met pastorie en woonhuis in
Amstelhoek. Wooncorporatie Westhoek had ooit op het pand geboden maar de huidige bewoner bood
meer en woont daar nu nog steeds.
Ook werd nog even gemeld het vele
commentaar dat destijds kwam op

het bouwen van het moderne huis
op de hoek. Het moest zo min mogelijk storend zijn. Wethouder Jeroen Verheijen meldde dat men nu
bezig is met de structuurvisie van
Uithoorn. “In de jaren tachtig zijn wij
samen met onze wooncorporatie in
conclaaf gegaan”, aldus de wethouder. “Op de panden langs de N201
zit een voorkeursrecht voor de gemeente. De voormalige ambtswoning bij de rotonde was al in ons
bezit en dit heeft ook te maken met
de plannen voor het aaneensmelten
van het dorpscentrum. Na de omlegging van de N201 is de bedoeling dat het Amstelplein in verbinding komt met het Oude Dorp. Het
voorkeursrecht op deze panden is
zodanig dat de mensen in de panden kunnen blijven wonen en dat zij
bij nieuwbouw een voorrangspositie
hebben als bewoner. Daar gaat een
stimulerende werking van uit”, aldus wethouder Jeroen Verheijen. De
tocht werd voortgezet via de Dorpsstraat terug naar het Amstelplein.

Zij gaan er tussenuit: v.l.n.r. Gerard en Renetta Vork, Eric en Patricia. (Niet op de foto wegens verhindering: dochter
Chantal)
Uithoorn - Wie deze week bij de
groente- en fruithal van Gerard Vork
in winkelcentrum Amstel Plein verse
groenten en fruit wil kopen is daarmee te laat. Zaterdag 20 september
was het de laatste dag dat de speciaalzaak in groente en fruit voor
klanten geopend was. Een beetje
verdrietig en bovendien verrast door
het besluit, namen binnenlopende
klanten afscheid van Gerard Vork en
zijn medewerkers, maar ook in omgekeerde zin. ‘Laatste dag, wij gaan
er even tussenuit’, stond er op het
bord boven de toonbank te lezen.
Dat ‘even’ is voor wat betreft het
winkelcentrum Amstel Plein wel definitief. De locatie van Gerard Vork
wordt straks ingenomen door HenkJan van Maanen uit Rijnsburg, die
al 47 winkels onder de naam Meesterbakker Van Maanen in het land
heeft.
Er komt dus een brood- en banketbakker bij in de hal van het winkelcentrum. Een bakker die bekend
staat om zijn ambachtelijk vervaardigd veel soorten brood, gebak, taarten, pittige snacks en tussendoortjes. Zal best een goede zaak zijn,
daar niet van. Het is echter de vraag
of het winkelend publiek hierop zit
te wachten, want (banket)bakkers
zijn er toch genoeg in de nabije omgeving, terwijl je voor een pittig tussendoortje en gebak bij verschillende zaken in het winkelcentrum terecht kunt. Juist een speciaalzaak
als die van Gerard Vork wordt node gemist. Die hoort met zijn assortiment ter completering gewoon in
het winkelcentrum thuis. “Speciaalzaken als die van ons zullen steeds
dunner gezaaid zijn, want veel jon-

geren willen dat niet meer. Het is
vaak elke week tussen de zeventig
en tachtig uur draaien om je brood
te verdienen. Dat hebben we nu zeventien jaar gedaan en Gerard en ik
hebben besloten daarmee te stoppen. Het leven vliegt aan je voorbij”,
vertelt Renetta, echtgenote van Gerard, die er terecht toch wel enigszins emotioneel onder is. Geen
wonder, Gerard Vork is na al die jaren een begrip geworden vanwege
een gevarieerd en vers assortiment
aan groenten, fruit en bijbehorende artikelen. De zaak kent een grote en tevreden klantenkring en die
zal bepaald niet blij zijn dat de winkel wordt opgeheven. Alternatieven voor een dergelijk assortiment
met die kwaliteit zijn er nauwelijks
te vinden in de buurt.
Vakantie
Desgevraagd aan Gerard of hij nu
helemaal stopt met zijn werk, blijkt
dat niet het geval. “Ik ga samen met
mijn broers en misschien wel met
Renetta de reeds 54 jaar bestaande (familie)groente- en fruitzaak
in de Maasstraat in AmsterdamZuid verder gestalte geven en uitbouwen. Omdat we daar met meer
mensen werken is het ook mogelijk
een stukje vakantiespreiding in te
voeren, zodat Renetta en ik er ook
eens een paar weken op uit kunnen. Wij zijn vanwege het werk al in
geen zes jaar op vakantie geweest.
Het andere stukje leven dan alleen
maar dat van het werken kennen wij
nauwelijks. Daar hebben we nu genoeg van. Na zeventien jaar gebuffeld te hebben willen we ons leven
een andere invulling geven. Niet al-

leen maar werken, maar ook af en
toe genieten. Wij hebben hier altijd met heel veel plezier de winkel
gerund, samen met onze dochter
Chantal, Patricia, Erik en wij tweeën.
Toegegeven, zo’n plek om je winkel
succesvol neer te zetten en te promoten, vind je niet gauw. Wij hebben ook ontzettend veel schik gehad met zowel collega’s als klanten. Vooral hen wil ik bedanken voor
de leuke samenwerking in de afgelopen jaren en mijn klanten voor
hun klandizie en vertrouwen in onze producten.
Jammer voor hen misschien dat wij
er hier mee stoppen, maar ons leven
gaat ook door.”
Desgevraagd aan Renetta of zij ook
deel gaat uitmaken van de ‘instromende’ ploeg bij de gebroeders
Vork in Amsterdam, wil zij daar nog
even over nadenken. Zij was en is
de drijvende kracht achter alle zelfgemaakte verse producten en met
name de (maaltijd)soepen die door
iedereen die Gerard Vork in het winkelcentrum bezocht, bijzonder op
prijs werden gesteld.
Misschien kunnen ze er straks daar
in Amsterdamse Rivierenbuurt van
genieten! Afgelopen zaterdag kregen relaties van Gerard Vork en zijn
team als afscheid koffie met gebak
aangeboden en de klanten iets extra’s uit de winkel bij hun (laatste)
boodschappen. Patricia gaat op
zoek naar een nieuwe werkgever
binnen het winkelcentrum, Erik gaat
zijn geluk in de Mijdrechtse horeca
beproeven. Namens Gerard Vork en
zijn team: “Het ga u allen goed, bedankt en tot ziens.”
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‘Ratatouille restaurant’ op
de Willespoort met tv-kok
Vincent van Essen
Wilnis - Woensdag hebben de kleutergroepen van de Willespoort uit
Wilnis, samen met topkok Vincent
van Essen, bekend van het tv-programma ‘Life & Cooking’, een bijzondere maaltijd voor hun (groot)ouders
klaargemaakt.
De kinderen mochten voor deze gelegenheid voor één dag het schoolrestaurant ‘Ratatouille’ managen en
daar kwam heel wat bij kijken. Dankzij de z.g. Leren Ondernemen subsidie, die OBS Willespoort in april ontving, kon dit project op ’n bijzondere
manier vorm worden gegeven.
De kinderen leerden tijdens het project ‘Restaurant’ al veel over (gezonde) voeding, tafelmanieren, hoe kun

je iemand bedienen, hoe richt je een
restaurant in en wat doe je als ondernemer met de opbrengst?
Assisteren
Aan het eind van het project kwam
tv-kok Vincent van Essen met de
kinderen koken. Een aantal ouders
was bereid gevonden om de leerlingen te assisteren bij het klaarmaken
van de gerechten.
Op het menu stonden wraps met
verrukkelijke zalm en kruidenkaas,
loempiaatjes, kokossoep en hartige hoorntjes met ham. Als dessert
was gekozen voor een noga-lolly,
die eerst was gedoopt in chocolade,
daarna in gepofte rijst.
Het was voor iedereen even flink
doorwerken, maar precies op tijd
stond alles klaar voor de gasten.
Onder luid applaus van ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden werden de gerechten door
de kinderen geserveerd.
TV-kok Vincent van Essen praatte
het een en ander op een gezellige
manier aan elkaar en gaf uitleg over
de bereidingswijze.
Na afloop konden de ouders een
gift deponeren in de speciale Unicef-bus. De totale opbrengst van
325,- euro ging naar een prachtig
project van Unicef.
Eerder die week was al op school
iemand van Unicef komen vertellen
over kinderen in ontwikkelingsgebieden waar het naar school gaan
niet zo vanzelfsprekend is.
Met de opbrengst van dit project
kunnen in die landen veel kinderen
naar school. Zo leren de kinderen
ook dat je dingen kunt doen voor
andere mensen zonder dat je er zelf
iets voor terugkrijgt.

Prijzen geraniumwedstrijd
tijdens jeugdavond uitgereikt
Vinkeveen - Tijdens de jeugdavond
van De Groene Venen op 11 september jl. zijn de prijzen uitgereikt
van de gehouden geraniumwedstrijd. Ondanks de moeilijke zomer
waren er toch nog 22 inzendingen!
De mooiste geranium was van een
leerlinge van de Jozefschool (zie foto), maar er waren nog drie andere
prijswinnaars.
Voor de prijsuitreiking vertelde Hanneke Sevink over roofvogels. Wist je
dat je ze herkent aan hun strenge
ogen en hun puntige haaksnavel?
En dat een slechtvalk wel 300 km
per uur kan vliegen?
Een video van de roofvogelwerkgroep toonde het ringen van de jonge vogels die soms van 20 m hoog
uit de boom gehaald moeten worden.
Dat is nog eens wat anders dan in
de wandrekken klimmen!

Kindermiddagen bij Super
de Boer weer van start
Vinkeveen - Bij Super de Boer Vinkeveen zijn de twee wekelijkse kindermiddagen ondertussen een begrip geworden.
Afgelopen woensdag was, na de zomerstop, weer de eerste kindermiddag. Ruim 45 kinderen waren ook
deze keer weer van de partij.
Samen met Brenda hebben de kinderen lekkere cakejes versierd, die
ze natuurlijk ook weer lekker mee
naar huis hebben genomen.
Al met al was ook deze kindermiddag weer een groots succes.
Volgende week, woensdagmiddag
1 oktober, is er van 14.00 tot 16.00
uur weer een nieuwe kindermiddag.
Wat ze dan gaan doen blijft nog
even een verrassing!

Palm: ”Als je vertrouwen hebt in het college
werkt het prima”

Rondeveense raad wil
alles controleren wat
college doet
De Ronde Venen – Volgens
de plannen van de Rijksoverheid zal de gemeente De
Ronde Venen per 1 januari
2010 op houden te bestaan
en opgaan in een nieuw te
vormen gemeente met Loenen, Breukelen en Abcoude. Dat zal een hele operatie worden en er moet de komende anderhalf jaar hard
gewerkt gaan worden met
de vier gemeenten om te komen tot een goed Plan van
Aanpak. Dit Plan van Aanpak
geeft de hoofdlijnen weer
voor de voorbereiding tot deze herindeling. Een deel van
de raad (CDA/VVD/RVB/ en
GB) was niet zo blij met deze werkwijze. Ze voelen zich
buiten spel gezet en dienden
een motie in waarin staat dat
de raad uitdrukkelijk zal worden betrokken bij het vormgeven van de visie op de
nieuwe gemeente en belangrijke concrete besluiten eerst
worden genomen nadat de
visie door de raad is vastgesteld:
Doezé van de Combinatie:
“Het is een beladen onderwerp en zie nu, zonder enig
overleg lag er begin juni een
Plan van Aanpak. Alles wordt
door het college maar geregeld, dus door niet gekozen leden en ambtenaren.
De raad mag blijkbaar alleen
nog maar advies geven. We
mogen straks nog formeel ja
zeggen. Wij zijn hier niet tevreden mee.”
Vertrouwen
Van Broekhuijsen van GB was
het daar wel mee eens: “Wij
zeggen nog steeds nee tegen
de herindeling, maar ja, de
paarden lopen. Dit voorstel
dat hier nu ligt is een voorstel van alle vier de colleges,
Loenen, Abcoude, Breukelen

en De Ronde Venen. Maar de
vraag is, willen we als raad al
onze bevoegdheden weggeven? Moet de raad niet eerst
zelf haar visie neerleggen.
Nu ziet het er naar uit dat
de raad achteraf nog even ja
mag zeggen.”
Blans van de VVD vond dat
het plan en het voorstel er
goed uitzag: “Wat wij alleen
nog willen is onderweg met
elkaar meekijken wat ons college doet en als het nodig is
bij kunnen sturen. Het is een
groot project, voor onze fractie staat alles erin, maar wat
we met elkaar in een motie
willen vastleggen vanavond,
is om de zaak wat duidelijker
te maken.”
Goldhoorn van RVB was ook
blij met de motie: “Dit is een
prima aanvulling. Palm van
de CU/SGP vond dit geen
dualistische aanpak en begreep de motie niet, zeker
niet van de coalitie partners:
“Als u dit voorstel onbevangen leest en vertrouwen hebt
in uw college werkt dit prima.” Goldhoorn reageerde
direct: “Ik vertrouw ons college wel, maar ik ken de colleges van de andere drie gemeenten niet.”
Palm begreep echt de commotie niet: “Het is gewoon
een goed voorstel dat hier
ligt, ik begrijp echt deze motie niet.”
Simpel
Van Loo van het CDA deed
ook nog een duit in het zakje:
“Het gaat er primeur om dat
we de stuurgroep tot voorzichtigheid willen manen. We
willen de zaak niet vertragen maar we willen een goede visie vaststellen. We willen
graag als raad vooraan blijven staan in deze procedure,
als echte volksvertegenwoor-

digers.” Houmes van D66 was
het roerend eens met Palm:
“Het is een plan van aanpak.
Het is geen beleid. En waar
maken we ons rumoer. Wij
bereiden alleen maar voor.
We besluiten niets. Besluiten
doet straks de nieuwe raad
van de nieuwe gemeente.”
De burgemeester begreep
de commotie ook niet helemaal: “U doet of dit een overval is. Dit is gewoon een plan
van aanpak. Het is gewoon
zoals het in de handleiding
van de VNG staat. We hebben iets zelfs verzonnen, alles gaat volgens het boekje.
Wij, het college, het dagelijks
bestuur, is er om voorbereidende voorstellen te maken.
Dat doen we elke dag. Dat
is onze taak. Dit is een heel
normale aanpak.
We hebben als college geen
beslissingsrecht. U besluit.
Wij zijn de kwartiermakers en
de raad in de klankbordgroep
heeft de belangrijke taak om
uiteindelijk ja of nee te zeggen. Het is heel simpel. U
moet ons op onze vakkennis
vertrouwen. U moet mij vertrouwen dat wij dat kunnen”,
aldus de burgemeester.
Aangenomen
Hoewel vriend en vijand begreep dat het voorstel best
een goed voorstel was, bleef
men vasthouden aan de motie. Een motie die geen enkele invloed zal hebben, aangezien het een voorstel is van
vier colleges en het toch echt
niet zo is dat de raad van De
Ronde Venen dit evenmin in
zijn eentje kan wijzigen. De
motie werd aangenomen,
raadsleden blij en er verandert niets. Uren praten, uren
discussiëren en ze dronken
een glas, deden een plas en
alles blijft zoals het was.
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STICHTING ONTWIKKELINGS

SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Vrede, vrede, vrede...

Cardanus is gestart met
voorbereidingen Steunpunt
Vrijwilligerswerk Uithoorn!
Uithoorn - Uithoorn heeft tussen vijf en zesduizend inwoners die zich regelmatig inzetten als vrijwilliger bij veel verschillende organisaties en instanties. Dit is buitengewoon
waardevol voor de gemeente in het algemeen, maar ook
voor u als individu.
Zonder vrijwilligerswerk is er in
Uithoorn geen kinderboerderij,
kunnen mensen met een handicap niet zwemmen, is er geen lokaal radiostation, is er geen enkele sportvereniging, geen politieke partij, geen wijkraad, geen
buurthuis en hebben velen een
eenzamer bestaan.
De Gemeente Uithoorn vindt
het belangrijk het vrijwilligerswerk te ondersteunen, te stimuleren en beter zichtbaar te ma-

ken. Er is dan ook recent besloten een Steunpunt Vrijwilligerswerk te realiseren. Dit Steunpunt
Vrijwilligerswerk Uithoorn wordt
door Stichting Cardanus georganiseerd en zal per 1 januari 2009
operationeel zijn.
Wat kunt u van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Uithoorn
verwachten?
* een digitale vacaturebank voor
vrijwilligerswerk
* ondersteuning, informatie &
advies voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
* kennisuitwisseling & deskundigheidsbevordering
* Pr en promotie
* ondersteuning bij maatschappelijk betrokken ondernemen

Bent u vrijwilliger en heeft
u een vraag, opmerking,
suggestie of werkt u bij
een vrijwilligersorganisatie en wilt u bijvoorbeeld
uw vrijwilligersvacatures
onder de aandacht brengen,:
Neem dan contact op met
Ellen van Arenthals, kwartiermaker voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn.
Zij is tijdens kantoortijden
bereikbaar op telefoon:
0297-34 75 10
of per mail: evarenthals@
cardanus.nl.

Bromfiets doorgereden na GEEN
aanrijding
KRANT
De paar stichtingen en organisaties in De Ronde Venen, die zich
inzetten voor ontwikkelingshulp, zijn zeer gedreven en actief.
Dat kunt u merken aan deze columns in de Nieuwe Meerbode.
Zo kan het gebeuren dat Wajir ruim een jaar wachtte op ruimte in dit blad,
maar dat zien we als een goed teken. U zult zich misschien herinneren dat
vrede een belangrijk onderwerp is in noordoost Kenia. Geen wonder: een
nomadenvolk dat moet proberen in leven te blijven in tijden van droogte.
Dan ontstaan gemakkelijk conflicten over het weinige water of het weinige
overgebleven vee. Bloedige conflicten.
Wajir is erom beroemd dat het zelf de vrede heeft bewerkstelligd en natuurlijk
waren het vrouwen die het initiatief hebben genomen…….!
“Zonder vrede geen ontwikkeling en zonder ontwikkeling geen vrede” is
het devies van het Wajir Peace and Development Committee, (WPDA), een
van onze partners. De Stichting Welzijn Wajir helpt bij het instandhouden
van de vrede door het WPDA te steunen. Wij zijn nog erg dankbaar voor
de kerstcollecte van de Katholieke Parochie hiervoor. Volgende week kunt u
lezen hoe indrukwekkend dit heeft uitgepakt.
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

Mijdrecht - Een bromfietsbestuurder is dinsdag 16 september doorgereden na een aanrijding. De politie is naar hem op zoek.

Omstreeks 08.15 uur reed een 16jarige jongen uit Mijdrecht op zijn
bromfiets vanaf de Hoofdweg de
Prinses Margrietstraat op richting
de Ambachtsherensingel. Hij zag
een bromfietser voor hem rijden en
haalde hem in. Op de kruising met

de Zuster Den Hertoglaan werd de
jongen aan de achterkant van zijn
bromfiets aangetikt door de bromfietser die hij kort daarvoor had ingehaald. De jongen schrok hiervan,
stuurde naar links en moest vervolgens hard remmen voor een tegemoetkomende automobilist. De jongen kwam ten val en schoof meters
over het wegdek. Hij liep letsel op
aan zijn handen. De andere bromfietser reed door.

Hij reed op een gele Yamaha bromfiets en droeg een zwarte integraalhelm, een zwarte jas met rode strepen op de mouwen.

De politie is op zoek naar de andere bromfietser en verzoekt hem zich
te melden. Aan eventuele andere
getuigen wordt eveneens verzocht
zich te melden bij de politie van het
district Rijn & Venen, op tel: 090008844.

ONTVANGEN?

BEL:

0297-581698

Wat is úw reden om te
collecteren voor de NSGK?

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

Fietsverlichting en rood
verkeerslicht
De Ronde Venen - De politie heeft
woensdagavond 17 september tot
23.00 uur op verschillende locaties
gecontroleerd op fietsverlichting.
Opvallend veel fietsers hadden

hun verlichting in orde. Slechts zes
overtreders werden bekeurd. In
Mijdrecht werden om 16.00 uur op
de kruising Rondweg / Industrieweg
/ Stationsweg drie fietsers bekeurd
omdat ze door rood reden.

Controle
geslotenverklaring
Vinkeveen - Op de Groenlandsekade heeft de politie dinsdag van
17.00 tot 18.00 uur een controle gehouden op sluipverkeer. In totaal

Meld u
nog

va n d a a
aan! g

werden twintig bekeuringen uitgeschreven: 19 voor het negeren van
de geslotenverklaring en één voor
het negeren van rood licht.

Te snelle motorrijder
Mijdrecht – Dinsdag 16 september heeft de politie een op de
Rondweg bekeurd omdat hij veel
te snel reed.
Omstreeks 9.30 uur zag een motoragent een motorrijder met

Pools kenteken met hoge snelheid
over de rondweg rijden. De 33-jarige man overschreed de maximum snelheid met 32 km/uur. In
overleg met de officier van Justitie
moest de Pool direct 255,00 euro
afrekenen.

Meld u aan op www.nsgk.nl of bel (020) 679 12 00
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Ajoc start het seizoen met
Jeroen Post

Kabouters Scouting Jan van
Speyk zoeken vriendinnetjes
Mijdrecht - Kabouters? Bestaan
die dan? Zeker weten dat ze nog
bestaan, alleen bedoelen we niet
de kleine sprookjesfiguren met rode puntmutsen… De kabouters die
we hier bedoelen zijn meisjes in de
leeftijd van 7 tot 11 jaar die lid zijn
van Scouting Jan van Speyk.

Bambilië? Wat is dat dan?
Bambilië is het land waar de kabouters spelen. Maar waar ligt dan
Bambilië zul je je vervolgens afvragen. Tja, als je er echt graag naar
toe wilt, dan kom je er vanzelf!
Bij Snorrega ga je de grens over.
Een reis vol avontuur begint. In

door de Warbossen loopt, zie je in
de verte de molen van Haverhoek.
Als je het dorp binnenkomt, ruik je
meteen het versgebakken brood. De
bakkers van Haverhoek zijn aan het
werk! Er is nog veel meer te ontdekken in Bambilië... de muziektent in
Keverkapelle, raadsels in Miegenum
en het kasteel in Driemstein. Ga je
mee op ontdekkingsreis in het Drasmoeras, de Ruige Verten of de Onbekende Heuvels?
Wat doen de Kabouters dan
elke week in Bambilie?
Nou, eigenlijk van alles. Ze doen
spelletjes, knutselen, toneel, speurtochten, koken of stoken zelf een
vuurtje. Ook blijven ze wel eens een
nachtje in Bambilie slapen en beleven ze elk jaar een nog groter avontuur tijdens het kamp.

Ze dragen een groen uniform en ze
komen iedere woensdagavond van
18.30 tot 20.00 uur bij elkaar om samen weer een spannend, interessant avontuur in Bambilië te beleven.

Wamshaven wonen de vissers. Ze
kunnen heel goed knopen leggen.
Dat komt omdat ze hun eigen netten maken. Vlitter is de omroepstad
van Bambilië. Je mag er zomaar binnenlopen in de studio’s. Als je dwars

Mijdrecht - Op zaterdag 4 oktober
start het seizoen van Jongerenvereniging AJOC. Dit jaar met niemand
minder dan Jeroen Post!
Jeroen Post is in Mijdrecht natuurlijk geen onbekende meer. Hij ging
naar school op het VLC in Mijdrecht
en zat in de groep Velvet. Jeroen
werkte lange tijd bij de muziekzender TMF, daar presenteerde hij onder andere ‘TMF Play’, ‘Post op Zondag’ en ‘De Dag Top Vijf’. Sinds 2005
is Jeroen Post in heel Nederland te
bewonderen als DJ 100%POST.
Dit nieuwe seizoen hanteert Immitsj een nieuw deurbeleid. Dit betekent dat op de zaterdagavonden een minimumleeftijd van 16
jaar gehanteerd wordt. Legitimatie
is dan ook verplicht om mee te nemen! Tevens mag er in de Immitsj
niet gerookt worden. (Buiten uiteraard wel!). Immitsj is iedere vrijdagavond geopend met het AJOCafé.
Om de week is het mogelijk om mee
te doen met de competities kaarten
of poolen. Een drankje kost in Immitsj nog steeds slechts 1,25 euro. Het AJOCafé begint iedere vrijdag om 20.30 uur en entree is uiteraard gratis. Op www.ajoc.nl vind je
alle activiteiten van AJOC.
Op 4 oktober opent de Immitsj om
21.30 uur haar deuren. Voor AJOC
leden is de entree 6 euro en niet leden betalen 7 euro. En voor wie nog
niet weet waar Immitsj te vinden is:
Windmolen 75 in Mijdrecht.

De Eendracht en de
Hoeksteen zijn veilig op weg
Mijdrecht - De groepen 8 van de
Eendracht hebben samen met de
groepen 7 en 8 van de Hoeksteen
op donderdag 18 september bezoek
gehad van een vrachtwagen van de
firma Aafjes. In kleine groepjes heb-

ben de kinderen zelf van achter het
stuur van een grote vrachtwagen
kunnen ervaren wat de gevaren van
de “dode-hoek” zijn.
Chauffeur Jos heeft de kinderen
goed uitgelegd wat wel en niet in de

vele spiegels te zien is. Ook de politie kwam kijken en luisteren naar de
vakkundige uitleg.
Mede dankzij de inzet van de verkeersouders is dit project ook nu
weer goed geslaagd.

Lijkt het je leuk om eens in
Bambilië te komen kijken?
Dat kan! Elke woensdagavond om
18.30 uur ben je van harte welkom
op de Oosterlandweg 2 (ingang
Windmolen) in Mijdrecht, om te zien
wat de kabouters in Bambilië beleven.
Overigens, alle jongens en meisjes
vanaf 5 jaar kunnen bij scouting, de
grootste jeugdvereniging van Nederland, terecht.
Kijk op www.janvanspeykgroep.nl of
neem contact op met Resi Speyer,
tel. 0297-285115.

Hertha wil het liefst een kunstgrasveld, maar...

College stelt raad voor om
trainingsveld op te knappen
Vinkeveen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te
stellen de trainingsaccommodatie
van de Vinkeveense voetbalvereniging Hertha te verbeteren. De huidige accommodatie heeft te kampen
met wateroverlast als het flink heeft
geregend. Als gevolg daarvan moeten zeer regelmatig trainingen worden afgelast.
De wateroverlast na flinke regenbuien speelt al enige jaren op de
trainingsaccommodatie van Hertha. In 2007 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd op het sportcomplex Molmhoek, maar helaas heeft
dit niet tot het gewenste resultaat

Oliebollenkraam is ‘van de straat ’
Vinkeveen - Deze week wordt tot
en met zaterdag 27 september op
de Demmerik naast de brug over
de Ringvaart de traditionele Vinkeveense kermis weer gehouden.
Sinds mensenheugenis luistert ook
de Hollandse Gebakkraam van John
en Daniëlle de Weerdt de kermis op.
Voor het eerst staat deze ‘oliebollenkraam’ op het kermisterrein, meteen rechts bij de toegang. “Vroeger
mochten we op straat staan, naast
de brug bij het voormalige raadhuis.
Maar na de renovatie van de brug,
de weg en de slootkant is de indeling anders geworden. Er zijn verschillende parkeerplaatsen bijgekomen en wij kregen dus geen plaats
meer toegewezen op de Demmerik zelf”, vertelt gebakkraam-eigenaar John van de Weerdt. “De plek
waar we nu staan op het kermisterrein is maar vijftig meter verder, dus
dat is voor ons niet zo’n probleem.
Misschien wel voor de vaste klanten
die hier vaak met hun auto komen
als ze weten dat we er weer zijn om

een zakje oliebollen of ander lekkers af te halen. Die zetten hun auto even aan de kant, kochten wat bij
ons, stapten weer in en reden door.
Nu moeten ze de auto aan de kant
zetten, voor zover er plaats is, en
over de balken de sloot oversteken
om bij ons te komen. Kortom, het is
even wennen dat we op een andere locatie staan.” John toont ons een
aantal oude foto’s van (ver) voor de
oorlog, waaruit blijkt dat de Hollandse Gebakkraam sinds 1923 (!) altijd
deel heeft uitgemaakt van de kermis in Vinkeveen. Hij heeft zelfs nog
bij jachthaven Borger op het terrein
gestaan en meestal in een uithoek
langs de kant van de weg. De kraam
is van vader op zoon over gegaan.
“We reizen van maart tot eind december door het hele land van kermis naar kermis en van evenement
naar evenement. De gebakkraam is
volledig mobiel, wordt dan als een
aanhanger achter de vrachtauto gekoppeld waarin zich alle voorraden
en spullen bevinden om bijvoorbeeld

lekkere oliebollen te bakken. Maar
we hebben veel meer lekkers in onze gebakkraam, kom maar eens kijken. Voor oliebollen hoef je echt niet
te wachten tot oudejaarsavond. Dat
kan altijd als je er zin in hebt. Bij elke kermis hoort dat thuis, net als op
een braderie. En wie gaat er op een
zomerdag bijvoorbeeld geen poffertjes eten? Een Hollandse gebakkraam zoals die van ons hoort op iedere kermis thuis. Dus ook in Vinkeveen. Maar het zou mooi zijn als
we de volgende keer weer langs de
weg konden staan. Naar mijn gevoel
heb je dan ook meer voorbijgangers
die wel bij ons willen aanlopen maar
eigenlijk niet naar de kermis willen.
Voordeel is ook dat de andere attracties wat meer ruimte hebben op
het terrein.”
Waar de kermis zelf op de dag een
stuk later van start gaat, is de Hollandse Gebakkraam van John en
Daniëlle de komende dagen al vanaf 9.30 uur open. U bent van harte welkom.

geleid. Mede daarom heeft de voetbalvereniging een brief geschreven met het verzoek een kunstgrasveld te realiseren. Op 25 mei 2008
heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten dit voorstel
af te wijzen, maar wel nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden en de kosten van het verbeteren van de trainingsaccommodatie. In overleg met een extern adviesbureau en de Vinkeveense vereniging is gekomen tot een oplossing van de situatie.
Het college stelt de raad nu voor in
het voorjaar van 2009 te starten met
de verbetering van het huidige trainingsveld. De werkzaamheden be-

helzen onder andere de ‘ombouw’
van het huidige wedstrijdveld tot
een zogenaamde Wetra-veld, wat
staat voor een wedstrijd- en trainingsveld. Tevens worden de lichtmasten opnieuw afgesteld zodat het
veld beter gebruikt kan worden en
wordt het zesde (wedstrijd)veld opgeknapt. Het opknappen van de velden zal volgens planning in augustus 2009 afgerond worden, zodat Sv
Hertha het seizoen 2009-2010 met
een verbeterde trainingsaccommodatie kan starten. Met de werkzaamheden is een bedrag gemoeid
van ongeveer 200 duizend euro. Een
kunstgrasveld zou rond een miljoen
uitkomen, gezien de ondergrond.

VIB Banendag 4 oktober

Haal uw werk dichter
bij huis
Mijdrecht - Heeft u genoeg van
de files? Zou minder reistijd
een verademing zijn? Wilt u op
de fiets naar uw werk? Bent u
toe aan een nieuwe uitdaging?
Wilt u weten wat bedrijven in
De Ronde Venen u allemaal te
bieden hebben? Kom dan naar
de banendag!
Op zaterdag 4 oktober organiseert de Vereniging Industriële
Belangengemeenschap (VIB)
van 10.00 tot 16.00 uur een
grote banendag in De Meijert.
Zo’n 25 bedrijven presenteren
zich die dag met een aanbod

van vele interessante vacatures in allerlei bedrijfstakken.
Van (financiële) dienstverleners tot elektromonteur of verkoper, van onderzoekers tot
chauffeurs, van allerlei technici tot ontwerpers. Verder kunt
u, als u hulp nodig heeft bij het
solliciteren, advies krijgen en
kunnen studenten en scholieren kennismaken met interessante stageplaatsen.
Goed rondkijken bij alle deelnemers wordt misschien beloond: de juiste antwoorden bij
de prijsvraag voor volwasse-

nen en kinderen kan een verblijf in Center Parcs met het
hele gezin opleveren! En misschien ook wel een leuke,
nieuwe baan...
Wilt u rustig rondkijken? De
Klimboom zorgt voor professionele kinderopvang! Daarnaast zijn er verschillende activiteiten zoals een klimwand
en een kleurwedstrijd met cadeaubonnen van Bart Smit als
prijs.
Voor meer informatie over de
banendag en de deelnemers:
www.vibbanendag.nl

Nieuwe Meerbode - 24 september 2008

pagina 19

VERMIST
Dwergkonijn
Roepnaam: Cinnamon
Geslacht: vrouw
Leeftijd: +/- 6 jaar
Kleurstelling:
wit/grijsachtig met bruine vlekjes.
Kenmerken:
scheurtjes boven in haar linkeroor.
Omgeving: De Kwakel, de Kuil.

Een kijkje in het
kinderopvangparadijs
Uithoorn - Van 16 tot 20 september jl. is een vijftal collega’s van de
Uithoornse Kinderopvang een kijkje
gaan nemen in Stockholm, Zweden.
Samen met 7 collega’s uit Castricum
werden tal van instellingen en scholen bezocht om inspiratie op te doen
bij het beroemde Zweedse systeem.
“Het was een fantastische reis”, zo
vertelt Astrid Karsten, een van de
deelnemers. “Allereerst was het al
geweldig om een dergelijke reis te
mogen maken. Alle medewerkers
konden zich opgeven, uit de gegadigden werden 4 mensen geloot om
samen met onze directeur deze reis
te maken. We hebben 8 organisaties
en scholen bezocht en dus heel veel
indrukken opgedaan. Er zijn meer
dan 1500 foto’s gemaakt! Nu is dat
in Zweden niet ongewoon: het maken van foto’s en het presenteren
ervan kwamen we bij alle bezoeken
tegen. Overal hingen foto’s van kinderen!”
Gytha Roelofsen, een andere deelneemster: “ik was best kritisch van
tevoren. Er wordt zo hoog opgege-

ven over het Zweedse systeem, zou
dat echt terecht zijn? Of dit systeem
ook in Nederland past weet ik nog
steeds niet, want de Zweedse cultuur is heel anders op dit gebied
dan de Nederlandse. Bijna iedereen werkt er fulltime, waardoor een
groot deel van de kinderen 5 dagen
per week naar de opvang gaat. De
functie die de opvang heeft is daarmee toch anders dan in Nederland.”
Prima
“We hebben heel veel voorbeelden gezien die we in Nederland prima kunnen toepassen. Bijna al het
speelgoed is bijvoorbeeld erop uitgezocht dat kinderen samenspelen,
elkaar ontmoeten. Er is niet heel veel
speelgoed op een groep, en wat er
is wordt regelmatig gewisseld. Daarnaast is het geweldig dat er allemaal
verschillende specifieke ruimten zijn
waar kinderen hun gang kunnen
gaan: iedere groep heeft een atelier, een verkleedkamer, een bouwkamer. De lichtbakken die we zagen
gaan wij zeker ook op onze groep

introduceren! In Zweden is bijvoorbeeld een gezegde ‘er bestaat geen
slecht weer, alleen slechte kleding’”,
vertelt Nelleke Duiker. “Kinderen,
ook de heel kleine, krijgen een dikke
broek en jas aan (de pedagogisch
medewerksters óók!), kaplaarzen
horen bij de basisuitrusting. En dan
gewoon naar buiten. Vuurtje stoken
en eigen hutten timmeren zijn op de
bso geen uitzondering.
De insteek in Zweden is vaker: hoe
zorg ik als volwassene dat dit kind
voldoende uitdaging heeft. Zo wordt
er heel individueel naar kinderen
gekeken en word je als volwassene
heel scherp gehouden. Dat is prima
om weer eens te horen”, geeft Ingrid
Haar aan. “We hebben allemaal veel
indrukken opgedaan, veel foto’s gemaakt en gefilmd. Hiermee gaan we
onze collega’s vertellen welke inspiratie we hebben gekregen en wat
we op onze groepen willen doorvoeren. Voor ons was dit een heel leuke (en gezellige) ervaring, die voor
kinderen en ouders voordelen zullen hebben!”

Bewoners willen meer
geïnformeerd worden over
plannen Thamerdal
Uithoorn - Bij het bewonersoverleg Thamerdal kwam weer een aantal punten naar voren. Allereerst
vond men het jammer dat er zo weinig bewoners aanwezig waren bij
de uitreiking van het buurtprogramma. Dat had volgens de bewoners te
maken met het feit dat deze te laat
waren geïnformeerd. Men is niet tevreden over het baggeren van de
sloot bij de N201. Niemand was op
de hoogte en er is veel groen vernietigd. Dit punt wordt meegenomen in het overleg van buurtbeheer.
Wat het UVVP (Uithoorns Verkeer
en Vervoerplan) betreft is het duidelijk dat er nog steeds bezwaren aan
dit plan kleven. Want de bewoners
vinden dat zij geïnformeerd moeten worden over de plannen die er
zijn met betrekking tot de ontwikkeling van Thamerdal. Dat houdt dan
in bouwplannen, bestemmingsplannen en dergelijke. Een voorstel van
de buurt Meerwijk om een paar keer
per jaar met bewoners uit andere buurten een bijeenkomst te houden vindt men een goed idee. Wat
de straatgesprekken betreft is dit tot
nu toe positief verlopen. Een heel
vervelend punt is dat de nog maar

net geopende JOP nu al aan vandalisme ten offer is gevallen. Dat heeft
ook weer tot gevolg dat de overlast
weer is toegenomen. De groep die
onder het viaduct regelmatig rondhing is daar door de politie weggestuurd en heeft toen ook tijdlang bij
de Ponderosa rondgehangen.
Overlas
Gelukkig is de overlast weer wat
minder geworden maar er ligt nog
wel veel rommel op het plein. Algemeen is men wel van mening dat de
politie zich vaker moet laten zien en
dat ook de buurtbewoners zelf de
politie vaker moeten inschakelen. Er
wordt verslag gedaan wat men doet
met het buurtbudget van 15.000 euro. De herstelwerkzaamheden aan
de Ponderosa bedragen 10.000 euro. Men is van mening dat de gemeente ook zou moeten bijdragen
gezien het feit dat ook de gemeente dit een belangrijk wijksteunpunt
vindt. Er wordt een bedrag van 3000
euro ter beschikking gesteld. Dan
de schaatsbaan. Het is wel duidelijk dat dit een kostbare zaak gaat
worden. Thamerdal heeft 9000 euro
beschikbaar en het Oude Dorp on-

geveer 6000 euro. Meerwijk wil misschien ook meedoen. Er wordt gedacht over sponsors. Weer wordt
gesproken over de buurtkrant die
nog steeds niet van de grond is gekomen en wat eigenlijk wel zou
moeten. Wat het buurtbeheerprogramma betreft moeten de ideeën die erin vermeld staan wel in samenspraak met buurtbeheer plaatsvinden. Ook het busstation kwam
weer aan de orde. Zoals bekend is
er een vergadering geweest met alle instanties. De verloedering wordt
toch weer zichtbaar en dat moet
aangepakt worden en al eerder gemeld zodra de nieuwe busbaan aangelegd wordt staat ook het busstation op de lijst. Verder nog een voorstel om een wandelpad aan te leggen door het plantsoen tussen de
Dreeslaan en de Christinalaan. De
tuintjes in de Plesmanlaan die opgeknapt waren zijn helaas weer een
puinhoop. Verder vindt men het onkruidbeheer niet volledig en staat
het binnen een aantal dagen weer
hoog. Er zou daar meer controle op
moeten worden uitgeoefend. De
volgende vergadering is op 4 november.

Bewoners De Kwakel
bedanken Buurtbeheer en
gemeente
De Kwakel - Dankzij de inspanningen van Buurtbeheer in De Kwakel
zijn er midden in het dorp een paar
mooie bankjes gerealiseerd.
Een prachtig ontmoetingsplekje
voor jongeren en ouden van dagen.
Nu hopen dat het maar een mooie
functie mag krijgen en dat er veel
plezier aan beleefd gaat worden.
Namens de bewoners: nogmaals
bedankt gemeente en buurtbeheer.

Dwerg-hangoorkonijn
Roepnaam: Bloom
Geslacht: vrouw
Leeftijd: +/- 8 jaar
Kleurstelling:
donkerbruin, met een lichtbruine vlek op
haar rug en een witte vlek op haar kop.
Tussen al het bruin, zitten ook nog veel
witte haren.
Kenmerken: het is een hangoorkonijn.
Omgeving: De Kwakel, de Kuil

Dwergkonijn
Roepnaam: Dolfje
Geslacht: mannetje, gecastreerd
Leeftijd: +/- 9 jaar
Kleurstelling: wit, albino (rode ogen)
Kenmerken: hij is bijna blind.
Omgeving: De Kwakel, de Kuil
Heeft u informatie over een van onze konijnen, Tel. 06-49630130
Wij vangen oude afgedankte konijnen op en ze mogen tot hun dood
bij ons blijven. Na inbraak op hun
omheinde grasveld door een kat is
er één dood en zijn er drie via de
sloot gevlucht. Wie weet waar ze zijn
of heeft ze gezien? Dood of levend,
we willen heel graag weten wat er
met hen is ge-beurd. Zo plotseling
weg is onverteerbaar.

Opbrengst collecte
Uithoorn/De Kwakel - Dit jaar is de opbrengst van de jaarlijkse huis aan huis collecte het geweldige bedrag van 10.400,- euro. Het comité Uithoorn/De Kwakel heeft dit jaar het 20-jarig bestaan gevierd.
Namens het comité wil ik alle collectanten en alle gulle gevers van harte bedanken voor de bijdrage aan
deze collecte met als motto: “Daadkracht voor Spierkracht”. Met dit bedrag kunnen weer vele spierzieke
mensen worden geholpen, ook in onze gemeenschap.

Gezellige uitgaansdag met
de Zonnebloem
De Kwakel - Woensdag en donderdag jl. is de Zonnebloem afdeling De Kwakel/Vrouwenakker met
de ouderen van De Kwakel te gast
geweest bij Huub & Ria van Diemen
van Kwekerij de Amstel.
Er werd hun een onvergetelijke dag
aan geboden aan boord van een

prachtig schip van de firma Triton
uit Katwijk. Een boottocht over de
Amstel naar Amsterdam geheel verzorgd met eten en drinken en live
muziek. Een fantastisch uitzicht over

de voor de gasten zo bekende omgeving. Een prachtige geste van de
familie van Diemen waarvoor de haretelijke dank namens de ouderen
van De Kwakel
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Bewoners Legmeer boos
over opgedrongen locatie
Emmaschool
Uithoorn - Het was wel duidelijk
na afloop van de informatieavond
over de toekomst van het Legmeerplein dat de bewoners niet te spreken waren over de plannen van
het college om de nieuwe praktijkschool Koningin Emma te huisvesten op het Legmeerplein. “Dit wordt
ons door de strot geduwd” was een
opmerking en eigenlijk was de algemene tendens wel dat de bewoners
vonden dat zij hierover eerder ingelicht hadden moeten worden en dat
ook niet was overlegd met buurtbeheer. Door buurtbeheer is hierover een brief naar het college gestuurd waarin zij aangeven onaangenaam verrast te zijn door de plannen van het college omdat zij graag
hierover hadden willen meepraten. “De Legmeer staat al zwaar onder druk op het gebied van scholen. Wij huisvesten het Alkwin college voor Havo/VWO, de basisscholen
Toermalijn en Kwikstaart en vanaf
2009 bij de oplevering van de Brede School ook de Dolfijn voor speciaal onderwijs.” Buurtbeheer vraagt
het college naar andere locaties te
kijken zoals die van de Dolfijn. Wethouder Monique Oudshoorn gaf
aan dat de praktijkschool al in 1999
heeft aangegeven zich hier te willen
vestigen maar dat zowel het college als de raad daar bezwaar tegen
gemaakt hebben omdat zij van mening was dat er geen geld en geen
plaats is. Maar sinds de uitspraak
van de Raad van State in 2005 zijn
wij wel genoodzaakt een nieuwe locatie te vinden”, aldus de wethouder. Wij hebben gekozen voor de
Legmeer omdat daar al een aantal
scholen gaat verkassen. Bovendien
gaat het om kinderen die speciaal
onderwijs nodig hebben en hoeven
die dan niet de regio in te worden
gestuurd en het gaat om een kleine
school met maximaal 196 kinderen.
Deze locatie is nu al een schoolgebied met ook een onderwijsbestemming op de grond.”
Uitleg
De directeur van de Emmaschool,
Sylvana Halkers, gaf een korte uitleg
over de school: “Het gaat om jongeren van 12 tot rond de 18 jaar die

niet in staat zijn regulier onderwijs
te volgen. Maar het zijn harde werkers en 99.8% verlaat de school met
een baan. Er is een aangepast programma met praktijkvakken zoals
dierenverzorging, groen, techniek
en dergelijke. De school is gericht
op zelfwerkzaamheid. In het derde jaar wordt voorbereid op de stage en in het volgende jaar volgen de
leerlingen dan de stage. Daarna zijn
er nog allerlei cursussen mogelijk
twee dagen per week zoals computercursus of rijbewijs halen, invullen
van papieren en dergelijke. Er is een
professioneel team en wij willen ook
contact met de omwonenden.” Op
de vraag hoe dat gaat met vervoer
omdat men nu al zo veel last heeft
van kinderen die met de auto worden weggebracht en en men al veel
last heeft van lange files gaf Sylvana Halkers aan dat de meerderheid
met het openbaar vervoer komt en
verder met de fiets en dat ongeveer
12 tot 16 leerlingen met de taxi komen. Er zijn geen tussenuren en de
leerlingen blijven op het plein. Het
is belangrijk dat de school onderdeel uitmaakt van de woongemeenschap. In ieder geval is het zo dat
men altijd bezwaar kan maken als
de aanvraag voor bouwvergunning
wordt gedaan. Wethouder Maarten
Levenbach gaf aan hoe de huidige
verdeling is qua ruimte. Dat is dan
winkels 10%, horeca 3%, schoolgebouw en KNA 26%, buitenruimte
school 30% en overige ruimte 31%.
In totaal gaat het om een gebied van
15.500 m2. In de nabije toekomst zal
de verdeling als volgt zijn: horeca en
winkels blijft hetzelfde, schoolgebouw en KNA wordt 12%, buitenruimte school 7% en overige ruimte 68%.
Groen
Dat laatste gebied zou dan benut
kunnen worden voor groen, parkeerplaatsen en woningen. Dat
klinkt allemaal heel mooi zo op het
eerste oog maar de bewoners waren helemaal niet b lij en wilden weten waarom niet gekozen is voor
een andere locatie. “Waarom niet
naar de Brede School was een suggestie met de nieuwe busbaan. De

buurt heeft al behoorlijke overlast.
Er zijn al twee scholen, er zijn tal van
andere locaties te vinden. Er wordt
nu druk uitgeoefend op de bewoners. Wat is de reden waarom andere locaties zijn afgewezen zoals
het Buurtnest. Volgens wethouder
Oudshoorn is dat een te ingewikkelde locatie om daar een school te
bouwen. Maar men was het er niet
mee eens: ”Wij moeten dit accepteren. U bent onze vertegenwoordigers en moet onze belangen behartigen”, vond men. Daarna kwam het
volgende punt, de opknapbeurt van
het winkelcentrum. Wethouder Levenbach legde uit dat men al jaren
bezig is geweest met de vorige eigenaren om hier iets aan te doen maar
deze waren niet erg geïnteresseerd
om hierin geld te steken. De nieuwe eigenaar wil wel meewerken en
zelfs uitbreiden naar 3000 m2. Men
was algemeen van mening dat het
winkelcentrum er schandalig uitziet.
“Het is hard nodig dat er meer winkels komen, zeker gezien Legmeer
West”.
Maar op de vraag of er inderdaad
meer winkels komen moest de wethouder het antwoord schuldig blijven: “Dat hangt af van de resultaten
van de structuurvisie waar wij nu
mee bezig zijn.” Voor zover bekend
blijft de Aldi en zou eventueel een
dubbel aantal winkels mogelijk zijn
maar dat moet niet ten koste gaan
van winkels op andere centra. Qua
woningen hangt dit ook nog in de
lucht maar is dit een interactief proces waarbij de bewoners betrokken
worden. Een opmerking was dat rekening gehouden moet worden met
de vergrijzing in de Legmeer. De
procedure is als volgt: in december
2008 wordt de definitieve plek op
scholenlocatie Legmeerplein vastgesteld van de Emmaschool,
De bouw van de Emmaschool start
in januari 2010 en is afgerond in oktober 2010 en in het eerste kwartaal
van 2011 start de bouw van de rest
van de Legmeer. “Dan zitten we dus
vanaf 2009 tot 2013 in een gigantische bouwput. Kan dat niet sneller”, was een vraag. Dat zou worden
meegenomen.

Basisschool de Zon leert
over ‘de dode hoek spiegel’
De Kwakel - Wat is nou de dode
hoek? Dat vroegen de kinderen van
groep 5b basisschool de Zon uit De
Kwakel zich af.
‘Geen beter voorbeeld dan een echt
beeld’ dacht Van Zaal Transport,
waarop zij een heuse vrachtauto,
compleet met chauffeur en chauffeurscoördinator naar de school
stuurden zodat de leerlingen zelf

konden zien wat een chauffeur ziet
als hij in zijn spiegels of door de ramen kijkt.
De demonstratie werd voorafgegaan
door een presentatie welke voorzien
werd van voorbeelden. De kinderen kregen zo ook de kans hun eigen beleving en ervaringen te delen
met de medewerkers van Van Zaal
Transport. De presentatie werd afgesloten met de kinderen zelf ach-

ter het stuur en kinderen in de dode
hoek zodat ze zelf met eigen ogen
konden zien wat het gevaar van de
dode hoek is. Iedereen was dolenthousiast over de middag en deze
werd dan ook met een tevreden gevoel afgesloten door juf Sascha en
haar leerlingen. Van Zaal Transport
BV hoopt op deze manier een stukje
te hebben kunnen bijdragen aan de
veiligheid op de weg.

Concert ‘Passion draait
door’ in Thamerkerk
Uithoorn - Passion, het bekende
koor uit Uithoorn onder leiding van
dirigent Rutger van Leyden, geeft
op 11 en 12 oktober haar jaarlijkse
concert. ‘Passion draait door’, is de
titel van de uitvoering, wat een verwijzing is naar de muzikale wereldreis die met de verschillende num-

mers wordt gemaakt. Het concert
wordt zaterdagavond om 20.30 uur
en zondagmiddag om 15.00 uur gehouden. Kaarten zijn vanaf heden
verkrijgbaar bij de koorleden, boekhandels Ten Hoope in Uithoorn en
Mondria in Mijdrecht en Music &
Moviestore Krijtenberg in Uithoorn.

De kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar betalen 7 euro. Passion is nog op zoek
naar tenoren, alten en mezzosopranen.
Interesse? Kijk voor meer informatie
op www.passionkoor.nl.

Buren ontmoeten elkaar
tijdens buurtendag
Uithoorn - Iedereen was eigenlijk enthousiast over het initiatief
van Martin van Bruggen van de gemeente om een buurtendag te organiseren. “Ik kwam op het idee doordat Douwe Egberts ook een burendag had georganiseerd maar ik wou
er een andere invulling aan geven”,
vertelt Martin van Bruggen die zelf
ook blij was dat het evenement zo
goed geslaagd was. Natuurlijk hebben we in de verschillende buurten
of wijken allerlei avonden zoals bewonersoverleg, er zijn schouwen en
andere initiatieven die door de bewoners van de wijk zelf genomen
worden. Maar over het algemeen
beperkt zich dat meestal tot de wijk
zelf en gaat het niet de ‘grens’ van
de wijk over en daarom wilde ik het
wat breder aanpakken.” Maar niet
alleen de buren konden elkaar ontmoeten, ook de website buurtbe-

Op een groot spandoek stond dan
ook in grote letters “Buurten bij de
buren” en je kon door echte deuren even binnenstappen bij je buren en daar een praatje maken en
vooral de kinderen maakten daar
gretig gebruik van en terwijl moeder of vader aan de andere kant van
de deur stond klopte het kind op de
deur om binnengelaten te worden.
Je moet natuurlijk wel even meespelen. Ook de verschillende instanties waren aanwezig zoals Stichting
Cardanus en Woongroep Holland en
medewerkers van de gemeente aan
wie je ook vragen kon stellen. Aan
de zijkanten hingen trossen ballonnen, vooral leuk voor de hele kleintjes. Er stond een drukbezochte poffertjeskraam die maar bakken bleef,
zoveel vraag was er naar. Er was een
‘schoonmaker’ die allerlei vuilnis onder zijn matje veegde en dat meteen

ning te maken. En niet te vergeten
de poppenkast waarvan het nogal lang duurde voordat de gordijntjes eindelijk opengingen, maar dat
kwam doordat de kinderen niet hard
genoeg geblazen hadden en niet allemaal hadden meegedaan en ja,
dat moet je natuurlijk wel doen als
dat van je gevraagd wordt. Aapjes
Sim en Kareltje waren de hoofdpersonen en vooral Aapje Sim was
nogal stout, want hij ging op elk
woord of elke zin die Kareltje zei rijmen. Kareltje moest nog even boodschappen doen en zei tegen de kinderen dat als Aapje Sim zou weglopen de kinderen heel hard Kareltje
moesten roepen.

heer, waarvan het nog even spannend was of die op tijd klaar zou
komen, werd bij het begin van de
buurtendag geïntroduceerd. Waarop je met links naar de verschillende
buurten kunt kijken wat de activiteiten zijn en allerlei andere informatie betreffende de wijk cq buurt kunt
opzoeken
(www.buurtbeheer.uithoorn.nl die op 30 september a.s. de
lucht ingaat). Ook vond iedereen de
grote tent een goed idee. Of eigenlijk was het meer een groot tentendak. “Dat geeft toch een wat knussere aanblik dan zo’n gesloten tent”,
vond Van Bruggen. En zoals gezegd,
hij was niet de enige die dat vond.
Onder het tentendak stond een ronde bar waar je drankjes kon halen
en de ‘barmensen’ hadden het druk
want op zo’n dag gaat een biertje of
frisje of wijntje er altijd wel in. De
buurten hadden elk hun eigen tafel
en sommige buurten hadden echt
hun best gedaan om er iets origineels van te maken.

maar meenam want het matje zat
aan een touwtje. Er was een beetje slordige ober die iedereen vroeg
of hij wat wou drinken en dan met
een leeg glas aan kwam zetten en
de lege glazen over de grond verspreidde maar het daar wel heel
druk mee had. Er was een sneltekenaar. Er was een goochelaar die allerlei handige trucjes uithaalde met
een pak kaarten en voor de kinderen was er een tekenwedstrijd uitgeschreven, dus overal op het plein
zag je de kinderen of aan de tafeltjes of gewoon maar liggend op de
grond druk bezig een mooie teke-

kere Amsterdamse swingers vonden
veel aftrek, gewoon lekker om mee
te zingen en zelfs even te dansen.
Een enorme meevaller was natuurlijk het prachtige weer. Want met
een regenbui zijn de mensen toch
iets minder enthousiast en nu bleven ouders die met de fiets langskwamen ook nog even hangen om
naar de verschillende activiteiten te
kijken of even een praatje maken. Al
met al een leuk initiatief en als het
even kan zegt Martin van Bruggen
wordt dit volgende jaar weer georganiseerd en dan maar weer hopen
op mooi weer.

Kleed
Zo lag er een zwart/wit gestreept
kleed bij een van de tafels en vooral
het oude dorp viel op met een soort
‘huiskamer’ in stijl van de jaren zestig met een oud radiotoestel en gezellige armstoelen. Je kon als bewoner van de wijk aan de tafel komen
zitten en gewoon even een praatje
maken, maar je kon natuurlijk ook
als bewoner van een andere buurt
eens bij de buurman gaan buurten.

Er was muziek. Theatergroep Maskerade was aanwezig en de groep
Twips die gezellige meezingliedjes
ten gehore bracht en vooral de lek-
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Zwemmen/waterpolo

Vrijwilligers op een fijne
feestavond getrakteerd
door vereniging De Amstel

Nieuwe Qui-Vive meisjes D1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag moest de meisjes van hockeyvereniging Qui-Vive D1 naar Haarlem voor een belangrijke competitie wedstrijd.
Eerder die week hadden de meisjes van een anonieme sponsor nieuwe trainingspakken gekregen dus
bij het warmlopen vielen de meiden
van Qui-Vive in positieve zin op.
De eerste helft speelde Qui-Vive goed en vooral de verdediging
stond als een huis. Ook al kregen
beide teams verschillende kansen
de bal wilde het doel niet in. Het
bleef 0 – 0 en dat was voor keepster

van Qui-Vive al een overwinning
want de laagstaande zon scheen
hinderlijk in het gezicht en maakte het keepen lastig. Tijdens de rust
wist coach Joan de dames te overtuigen dat ze met zuiver hockeyen
i.p.v. hakken de wedstrijd konden
winnen. Dat bleek al na een paar
minuten in de 2e helft. Op aangeven
van Sara wist Bo het eerste doelpunt
te maken. Vooral het teamspel van
Qui-Vive maakte het verschil. Niet
lang hierna kon Sara zelf doelpunt
nummer twee op haar naam zetten.
Haarlem liet het er echter niet bij
zitten de captain van de Haarlem-

se dames kwam na een mooie aanval alleen op de keeper af. Ook al
liep de zeer goed keepende Bibi nog
uit de, met effect gespeelde, bal rolde net in de verre hoek. Met nog 10
minuten te spelen en 1 – 2 op het
scorebord dacht Haarlem weer terug in de wedstrijd te zijn. Aan deze illusie werd echter snel een einde
gemaakt. Met een backhand flats
scoorde Sara van af de linkerkant in
de rechterhoek. Vooral door te hockeyen in plaats van hakken en voortreffelijk teamspel hebben de meiden van Qui-Vive D1 deze belangrijke wedstrijd gewonnen.

Uithoorn - Zwem- en polovereniging De Amstel bestaat inmiddels
al ruim 45 jaar en al sinds de oprichting in 1962 wordt alles binnen
de vereniging door vrijwilligers uitgevoerd. Van bestuursleden, kaderleden, commissieleden, tijdwaarnemers, scheidsrechters, tafelzitters,
clubhuisbeheer etc. etc.
Nu vond het bestuur het echter
tijd worden om eens wat terug te

Bridge bij ‘Hartenvrouw’

De Vinken E1speelt
SUPERwedstrijd tegen
‘De Buren’
Vinkeveen - Zaterdag morgen
stond de wedstrijd tegen Atlantis E2
op het programma. Altijd een spannende wedstrijd tegen de “buren”.
In de eerste helft begonnen Thomas, Gina, Annabel en Miquel in de
aanval en Menno, Luca, Mariska en
Timo in de verdediging. Het begin
was wat rommelig met over en weer
bal verlies maar al gauw hadden wij
de meeste kansen maar er werd niet
gescoord.
Halverwege de eerste helft wisselen
van vak. Britt en Dylan kwamen erin
en we gingen sneller spelen en dat
had resultaat en al heel snel stonden we met 2-0 voor. Atlantis scoor-

Mijdrecht - Op dinsdag 16 september werd alweer de derde zitting
van de eerste parencompetitie gespeeld. In de A-lijn met elf paren,
helaas dus een stilzit, werd eerste
het paar Froukje Kraaij en Anneke
van der Zeeuw met 58.85%. Tweede ditmaal Corrine van der Laan en
Anne Tolsma met 57.29%. Als derde plaatsten zich Reina Slijkoord en
Vera van Wessem met 56.77%.
Voor de competitiestand betekent dit
dat Anneke van der Zeeuw en Froukje Kraaij zich nog steeds kunnen
verblijden met het “koploperschap”.
Guus Pielage en Greet Overwater
volgen hen op de voet als, wederom,
goede tweede. Wie gaat hen overtreffen de volgende keer? Het paar
Tini Geling/Paula Kniep maakt een
goede kans als, ook nu weer, derde
in de competitie. U kunt het, doe het

Nieuwe cursus EHBO
Uithoorn - EHBO-vereniging St.
Camillus gaat begin oktober weer
van start met een nieuwe cursus
EHBO.
Er komen verschillende onderwerpen aan bod, van verbandleer tot
het stellen van een diagnose, van
beademen tot reanimatie, van het
onder de knie krijgen van eenvoudige doch belangrijke theorie tot het
echt uitoefenen van EHBO bij een
lotus-slachtoffer. Een cursus EHBO
is leerzaam, leuk en gezellig.

de daarna ook een doelpunt maar
gelijk scoorde wij met een mooie
doorloopbal de 3-1. Met deze stand
gingen we lekker limonade drinken en werden er nog een paar tactische aanwijzingen meegegeven
voor de tweede helft.
In de tweede helft hadden wij ook
heel veel bal bezit en al gauw mochten we een strafworp nemen omdat Annabel op de arm werd getikt.
Met een SUPER genomen strakke bal werd het 4-1. Er werd goed
gespeeld en prima verdedigd en we
konden dan ook uitlopen naar een
mooie 6-1 overwinning. SUPER GEDAAN!

Er worden regelmatig EHBO’ers gevraagd om standby te staan bij verschillende evenementen, georganiseerd door scholen, sportverenigingen, buurtcentra, etc. Want het

De beginfase van de wedstrijd was
het aftasten voor beide ploegen en
daarin had Cobu Boys het meeste
balbezit. De ploeg kon echter geen
opening vinden in de hechte defensie van CSW. Aan de kant van CSW
was het baltempo te laag om het de
tegenstander echt moeilijk te maken. Toch kwam de ploeg uit Wilnis al vrij snel op voorsprong na een
aanval uit het boekje.
Via diverse schijven en één keer raken was het eindstation Jilles Klumper die alleen op de doelman afging en beheerst intikte. Vlak hierna
ontsnapte CSW aan de gelijkmaker
toen een pegel van buiten de zestien op de lat belandde. Dat was tevens het enige wapenfeit van Cobu
Boys in de eerste helft. CSW kwam
beter in de wedstrijd en dat leverde al snel de 0-2 op. Een prachtige
dieptepass van Kevin Bakker op Jilles Klumper stelde de spits in staat
om opnieuw alleen op de doelman

Een slim balletje van Raymond Wens
bereikt net niet de vrijstaande Frank
Zaal. Een inzet van Zaal na een
voorzet vanaf links werd keurig gestopt door de keeper. De enige kans
in de tweede helft voor Cobu Boys
was een kopbal die naast het doel
van Patrick Alblas verdween. CSW
hoefde niet meer en Cobu Boys kon
niet meer. Zo eindigde de wedstrijd
in een knappe 0-3 overwinning voor
de ploeg uit Wilnis. Volgende week
wacht de thuiswedstrijd tegen Eemboys.

is belangrijk om mensen paraat te
hebben die weten wat te doen als
er een ongeluk gebeurt! EHBO’ers
doen dit graag maar ze hebben lang
niet altijd de tijd hiervoor. Het zou
nog handiger zijn als verenigingen,
scholen, kinderdagcentra, winkelcentra, etc. hun eigen EHBO’ers in
huis hebben! Een EHBO-cursus is
echt meer dan een cursus BHV! De
cursus kent 14 lesavonden op de
maandagavond, en wordt afgesloten met een examen. Ben je tussen
de 16 en 21 jaar? Dan krijg je korting op de cursusprijs. Interesse gewekt? Informatie kun je vinden op:
www.ehbo-camillus.nl , of mail /bel
naar:
alicevanzanten@asvanzanten@versatel.nl , 0297-561758

Fikse winst voor
Legmeervogels D1

af te gaan. Wederom kende Klumper geen faalangst en tikte de bal
keurig in de hoek.
Slot
Nog voor rust gooide CSW de wedstrijd in het slot. Jay Klaas Wijngaarden zag de vrijstaande Kevin Bakker
die de bal met het hoofd meenam
en zomaar door kon lopen richting
doelman. Bakker gaf de bal breed
op de meegekomen Jilles Klumper
en zijn onvervalste hattrick was een
feit. Na rust had CSW wel een feller Cobu Boys verwacht maar deze
ploeg was niet bij machte om het
CSW deze middag moeilijk te maken. CSW kreeg nog wel de nodige kansen om de score verder uit te
bouwen. Jay Wijngaarden omspeelde de keeper maar zijn inzet werd
net van doelijn gered.

voor herhaling vatbaar” was de reactie van de genodigden; dus bestuur jullie weten wat je te doen
staat volgend jaar! En daarna? Dan
gaan we richting het eerste kwartaal van 2010 en dat betekent voor
De Amstel “Groots uitpakken voor
iedereen”, want dan gaan zij namelijk hun intrek nemen in het nieuwe
Marickenbad in Mijdrecht. De Marickencommissie, die de festiviteiten
rondom de opening gaat regelen
voor De Amstel is inmiddels opgericht en gestart met het maken van
de eerste plannen.

dan ook! In de B-lijn met veertien
paren werd eerste het combipaar
An van Schaick en Mieneke Jongsma met 64.24%. Inger Janssen en
Yvonne Koestal werden,geweldig!
tweede met de eveneens hoge
score van 63.19%. Als derde volgde het paar Thecla Maarschalk en
Rees van der Post met 56.60% In
de competitie lijkt het, tot nu toe, te
gaan om de dames
Garry van Outersterp/Irma Kloosterman en Ploon Roelofma/Marja Slinger: zij wisselen wekelijks stuivertje waarbij deze keer het muntje viel
voor Garry en Irma zij staan eerste.
Ook voor deze lijn geldt:wie verrast,
aangenaam of niet, deze beide dames met een hogere score?
Ook spelen bij “Hartenvrouw”?. Inlichtingen bij Trudy Fernhout, telefoonnummer 0297-531912.

CSW wint lastig uitduel
Wilnis - CSW moest zaterdag op
bezoek bij Cobu Boys en vooraf werd er toch wel een beetje gevreesd voor deze tegenstander dat
uit de eerste twee duels de volle
winst haalde. De uiteindelijke 0-3
zege had echter nog hoger uit kunnen vallen als er iets beter was omgesprongen met de geboden ruimte die de verdediging van Cobu Boys
weggaf.

doen voor al die vrijwilligers om blijk
te geven van haar waardering en
dankbaarheid.
Voor afgelopen zaterdag werden alle vrijwilligers met introducé uitgenodigd voor een feestavondje in
hun clubhuis. Het overgrote deel gaf
gehoor aan die uitnodiging. Er was
een lokale band uitgenodigd; “Indie
Epiphany”, bestaande uit Steef, Zoë,
Peter, Boas en Andy voor de muzikale omlijsting en “Lotus Corner” uit
mijdrecht verzorgde het eten.
Het weer was prachtig en het werd
een heel gezellige avond. “Zeker

Versteeg en Mulderij
winnen Open Nederlands
Kampioenschap Sharpie
Vinkeveen - Daan Versteeg en
Arnold Mulderij zijn op het Alkmaardermeer Nederlands Kampioen 2008 in de Sharpieklasse geworden. Tweede werden Patrick
van Raalte en Jamie van Dorst. Het
brons was voor Tom Weller en Jeroen van Veen.
Zesentwintig zeilteams, waarvan
drie teams uit Groot-Brittannië, streden om het kampioenschap van vrijdag 12 september tot en met zondag 14 september 2008.
In totaal stonden er zeven wedstrijden gepland, twee wedstrijden op
vrijdag en zondag, drie op zaterdag.
Vrijdag was de wind zeer veranderlijk, zowel in richting als in kracht.
Het wedstrijdcomité van de Alkmaarse Roei- en Zeilvereniging was

zelfs genoodzaakt de eerste wedstrijd af te breken vanwege een
winddraaiing van 180 graden. Het
team Van Raalte/van Dorst deed deze eerste dag goede zaken met een
1e en een 2e plaats.
Zaterdag werden de drie wedstrijden onder herfstachtige condities
gezeild. Versteeg (stuurman) en
Mulderij (fokkenist) zeilden een 1e,
een 2e en 3e plaats en stonden met
nog twee wedstrijden te gaan op 1
punt achterstand van de koplopers
Van Raalte/Van Dorst.
Zondag was het een schitterende
zeildag met veel zon en windkracht
4. Versteeg en Mulderij wisten door
op deze dag constant in de top van
het klassement te varen de eindoverwinning in de wacht te slepen.

Uithoorn - 20 september was de
wedstrijd tegen DWV. Het was heerlijk voetbal weer. Geen wind en een
lekker zonnetje. De Vogels begonnen sterk aan de wedstrijd. In het
begin creëerden we direct verschillende kansen. Toch was het DWV
dat op voorsprong kwam door hun
eerste kans direct doeltreffend af te
ronden.
Dat was even schrikken. Nick Wijnhout trok de stand gelijk door met
een mooi afstandschot 1-1 te maken. In de rust werd door trainer
Bas Sack nog eens duidelijk uitgelegd hoe er gevoetbald moet worden. Dit werd goed opgepakt. De
bal ging sneller rond en Yannick
van der Veer liet zien wat inzetten
is. Spits Rob van Buschbach deed
goed werk door het de verdedigers
van DWV moeilijk te maken zijn beloning kwam al snel, hij scoorde de
1-2. Het tempo ging iets omhoog
en er ontstonden direct meer kansen. De verdedigers Thijmen van
Dijk en Bas Lefferts waren achterin zeer alert.
Een goede steekbal van Wessel
de Jong werd goed afgerond door
Chelly Drost, 1-3. Een voorzet van
de linkerkant werd bij de tweede
paal prima door Mounir Rejeb in het
doel geschoten. Het laatste doelpunt

werd weer door Rob van Buschbach
gemaakt na een pass van Yannick
van der Veer die met zijn super inzet
“man of the match” werd.
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Gratis schaatsles voor de
jeugd bij SV Amstelland
Uithoorn - Met de schommelingen in het klimaat is het onzeker of
en wanneer de winter in Nederland
neerstrijkt. Maar bij schaatsvereniging Amstelland weten ze het zeker:
de winter begint op zaterdag 4 oktober op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Vanaf die dag vertrekt een groep van
circa 35 kinderen wekelijks op zaterdagochtend vanuit Uithoorn naar
Amsterdam om de kneepjes van het
schaatsen onder de knie te krijgen.
Bij gebrek aan natuurijs de laatste jaren is dat voor velen de eerste gelegenheid om het schaatsen
op ijs te ontdekken. Spelenderwijs
en onder begeleiding van enthousiaste jeugdleiders leren de kinderen schaatsen en aan het eind van
het jaar krijgen ze op basis van de
verworven vaardigheden een echt
schaatsdiploma.
Het kan niet anders of de plassen
rond Uithoorn vriezen nog een keer
dicht en dan is het leuk als je al kunt
schaatsen. SV Amstelland geeft kinderen de gelegenheid om gratis aan
een schaatsles mee te doen. Op de
zaterdagochtenden 4 en 11 oktober zijn alle kinderen van harte welkom voor de eerste schaatsles van
het seizoen. Ze kunnen dan kijken
of deze sport wat voor hen is en of
ze deze winter met de andere kinderen het schaatsen willen leren.
Voor meer informatie over het jeugdschaatsen en de gratis introductielessen kunt u kijken op onze website http://www.svamstelland.nl

Een nieuwe kampioen
voor stal Palousa
De Hoef - “Nadat mijn merrie Palousa-Caprice 5 keer Nederlands
kampioen was geweest besloten we
dat het voor haar mooi genoeg was
geweest”, aldus Yvonne Haverhoek
van Stal Palousa uit De Hoef.
Dit jaar mocht de pas 3-jarige merrie Palousa-Corona mee naar de
Nationale Keuring van het Nederlandse Appaloosa Stamboek. Deze
merrie is door haar zelf gefokt. Dit
heeft overigens de nodige inspanningen gekost. Zij is destijds met de
moeder van Corona naar Denemarken afgereisd, om haar bij de Deense hengst Figaro af Hallundbaek te
brengen. Uit deze combinatie werd
een jaar later Palousa-Corona ge-

boren. Corona is zwart-bruin panterbont van kleur.
Circa 320 Appaloosa’s in verschillende maten waren voor de nationale keuring in Kootwijk deze dag ingeschreven. Corona moest voor de
keuring wel in training. Normaal gesproken traint Yvonne zelf de dieren voor de keuring, maar doordat
ze een paar maanden geleden van
haar paard is gevallen en een rugwervel had gebroken was dit voor
haar helaas niet mogelijk.
Een goede kennis wilde dat echter
voor haar wel doen en zo verhuisde het paard voor een periode van 4
weken naar Brabant. Daar is zij super
getraind en in een prachtige condi-

tie werd ze gepresenteerd op de
Nationale Keuring. Ze werd aan kop
geplaatst in haar rubriek en mocht
vervolgens deelnemen aan de kampioenskeuring. Ook daar toonde ze
zich superieur en werd door de jury
uitgekozen tot Nationaal Kampioen
van de grote maat merries. Het juryrapport luidde: Corona is een rijtypische merrie met een sterke bovenlijn, rasuitstraling en een goed gevormd kruis. Een fraai gelijnde merrie die ook zeer goed kan bewegen.
De dag werd nog mooier doordat de Appaloosa pony Twinkie van
Veldzicht, die gelijktijdig met Corona mee was gegaan naar Brabant,
ook op kop werd geplaatst in haar
rubriek. Tijdens de zeer spannende
kampioenskeuring werd zij tot reserve-kampioen gekozen. Dit was
ook een super resultaat omdat in
haar categorie maar liefst 65 pony’s waren aangemeld. Na alle successen van de afgelopen jaren had
Yvonne Haverhoek niet direct verwacht dat ze alweer met een nieuwe kampioen huiswaarts zou keren,
maar ook dit jaar was dus weer een
top jaar voor haar stal.

Geen springen of dressuur,
maar heerlijk puur natuur
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd het Nunpseetse bos
weer belegerd door heel veel leden
van P.s.v. Troje. Het groepshuis van
bungalowpark de Witte Wieven en
daarbij nog zeven bungalows waren er voor nodig om alle deelnemers een slaap plekje te geven. De
organisatie had weer een super programma klaar gestoomd om iedereen weer een leuk weekend te bezorgen Zowel voor de paardrijders
als de niet paardrijders had men

een apart programma klaar liggen.
Mooie bostochten voor de ruiters
en de menners, boerengolf en een
bezoek aan een bierbrouwerij, vaar
hem erin, dropping in het bos, karaoke en tussen alle activiteiten door
feestjes bouwen met z, n alle. Ondanks de aparte programma’s heeft
de activiteiten commissie er voor
gezorgd dat iedereen te paard of
paard en wagen, fietsers, wandelaars, en automobilisten bij elkaar
kwamen in het bos waar uiteraard

weer onze chef kok te vinden was
met een smakelijke picknick. Van de
eerste minuut tot de laatste minuut
genoten alle deelnemers en organisatie weer van dit altijd weer spannende en gezellig kamp in de Nunspeetse bossen. Veel te snel moesten de weekend tassen weer ingepakt worden en de paarden weer
in de vrachtwagen en trailers gezet
worden.Zondag om 18.00 uur moest
de hele groep er weer aan geloven
de slagboom van de Witte Wieven
ging weer open om iedereen door
te laten voor de terug reis naar huis.
Voldaan kijken 75 mensen terug op
een mooi weekend waar men samen een super toffe groep vormde.
Een goede motivatie om volgend
jaar weer alles in het werk te stellen
om dit weekend te evenaren.
Ook eens zin in zo’n gezellig weekendje? Of ook eens zin om in de bus
te stappen naar de paardenmarkt in
Zuidlaren op 21 oktober. Kijk dan op
de clubsite. www.paardensportvereningtroje.nl

Veenlopers op de Alpe
d’ Huez en op de Galibier
Regio - Afgelopen weekend is een
touringcar met wielrenners en lopers terug gekeerd uit de Franse Alpen. Deze reis is georganiseerd door
een lid van de Veenlopers zelf.
4 dagen werden er gefietst en gelopen. Donderdagmorgen werd eerst
de 13 km. lange en 1860 meter hoge Alpe d’ Huez lopend bedwongen
door Johan Baars 1.19,
Henny van Nieuwkerk 1.22, Frans
Bosman 1.32 en Jos Snel 1.40.
In de middag deden ze het nog eens
over maar dan op de racefiets met
Henny Kooiman, Jack Pruijssers,
Piet van`t Schip, Herman Baas, Leo
v/d Greft, Jaap en Rudy Bouwmeester en Evert Zijtveld. Allemaal haalden ze de top van de “Hollandse
Col”. Vrijdag stond de Galibier op het
programma deze n met zijn lengte van 16 km. en hoogte van 2645
meter. Het uitzicht op deze Col is
nog spectaculairder dan op de Alpe d’Huez. Het zeer ruige landschap
is overweldigend. Het was alle dagen 26 graden dus er zijn heel wat
zweetdruppels gevallen. De broodnodige calorieën werden in de middag weer aangevuld met een pastamaaltijd. De reacties na terug keer
waren zeer positief en volgend jaar
gaan ze zeker op herhaling!!

Goede wedstrijd op de
Duivelsberg voor Van Rijn
Mijdrecht - In het weekend van 20
en 21 september stond er voor Van
Rijn Racing uit Mijdrecht de een na
laatste wedstrijd voor het Nederlands en Belgisch Kampioenschap
op het programma. Deze wedstrijd
werd op zondag de 21e verreden op
de Duivelsberg in Maasmechelen.
Ook de laatste wedstrijd, in oktober,
is bij onze zuiderburen en dan zal
blijken of we de tiende plaats, waar
het team zich nu bevindt in het NK
heeft kunnen behouden.
Even leek het erop dat het een moeizame dag zou gaan worden, in de
training had het team niet de juiste afstelling te pakken. De baan was
nog erg nat en het onverharde was
verraderlijk glad. De Cordoba met
aan het stuur Mijdrechtenaar Dennis van Rijn kon met moeite de auto op de baan houden. Voornamelijk bij het aanremmen van enkele bochten werd de Cordoba even
stuurloos. Na de eerste trainingsrun
werden de problemen uitgelegd aan
het team. Met deze informatie kon
het team aan de slag en tussen de
training en kwalificaties door hebben de monteurs de auto anders afgesteld. En met succes, want in de

kwalificatie kon Van Rijn een 10e
tijd op de klokken rijden. Een mooie
startplaats voor in de 1e manche.
Een tweede startplaats in de heat,
wat niet ongunstig was, gezien dat
de pole position erg glad was. Ondanks veel wielspin bij de start kon
Dennis als 2e de bocht in sturen
om deze vervolgens niet meer af te
staan. Wederom een 10e tijd. Tussen
de 1e en 2e manche heeft het team
nog een bandenwissel gedaan.
Nog beter
Dit resulteerde in de tweede manche een nog betere start! Als eerste
schoot de Cordoba de eerste bocht
in en na het nemen van de jokerlap
in de laatste ronde kon er een tweede plaats genoteerd worden een
weer een 10e tijd algemeen. De derde manche verliep nog beter, mede
door weer een wereldstart, na een
6e tijd in de derde manche, werd er
een derde startplaats bemachtigd
voor de B-finale. Van de zes deelnemers die in de B-finale starten, gaat
de winnaar door naar de A-finale.
Deze vult dan de laatste startplaats
op en na 5 ronden worden plaats
1 t/m 3 verdeeld. Gezien de eerdere resultaten deze dag, besefte het
team dat het een goede kans had

om door gaan naar de A-finale.
Na het doven van de lichten in de
B-finale ging de SEAT Cordoba weer
als een haas ervandoor. Van Rijn kon
de auto als 2e de bocht insturen. De
hoop om een plek in de A-finale was
al snel weg. Zonder aanleiding tolde
de auto op het onverharde om zijn
as en belande in de naastgelegen
zandbak. Van Rijn zag nog kans eruit te komen en zijn weg te vervolgen. Later bleek dat het wiel rechts
voor een aardige deuk had opgelopen, waarschijnlijk opgelopen in het
onverharde deel van het circuit. Mogelijk was dit de oorzaak van de spin
in de eerste ronde. Uiteindelijk finisht Van Rijn als 12e algemeen en
konden er 6 punten bijgeschreven
worden.
Ondanks deze teleurstelling in de finale kon het team Van Rijn Racing
alleen maar tevreden zijn met het
resultaat. De auto heeft het team
steeds beter onder controle. Ook
weten waar we nog tekort komen
op de echte top van de divisie 1A
en wordt er achter de schermen gewerkt om de laatste stappen te realiseren. De volgende wedstrijd is op
19 oktober ook op de Duivelsberg.
Het team kijkt ernaar uit!
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Superkwekers van zonnebloemen
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Uithoorn - Op maandag 15 september hebben alle kinderen van de Kwikstaart
kunnen zien wie op school de prijzen in ontvangst
mochten nemen voor hun zonnebloem. In het voorjaar
hadden alle kinderen 2 zonnebloemzaadjes gekregen om thuis
te planten. Als ze hun plantjes goed verzorgden maakten ze kans
op een prijs in het najaar. De ingeleverde planten maken van de
kleutergang een waar bos dat alle kinderen kunnen bewonderen.
Deze Kwikstaarttraditie brengt altijd het meest natuurlijke in de
kinderen en hun ouders naar boven. De prijsuitreiking was om 10
uur buiten, op het schoolplein. Daar stonden ook de trotse ouders
van de prijzenwinnaars. Wie had ooit gedacht dat uit dat kleine
zaadje zo’n enorme plant zou komen?
De prijswinnaars zijn:
De hoogste zonnebloem, van Kirsten Combee uit groep 4c was 4
meter 32 centimeter lang. De grootste bloem, van Roald Sak
uit groep 3b was 30 centimeter in diameter. De zonnebloemplant met de meeste bloemen was van Mitch
Theuvenet uit groep 8b.
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Op 1 november a.s. gaat Gerard Flapper officieel
met de ‘VOP’, zoals hij dat zelf met enige humor
aangeeft. VOP staat voor Vervroegd Ouderdoms
Pensioen. “Leuk hoor, maar zo oud voel ik mij
helemaal niet,” aldus de 62-jarige levenslustige
en spraakzame filiaalmanager van de Broeckmans
heren- en damesmodezaak in het Uithoornse winkelcentrum Zijdelwaard. Gerard ziet veel van zijn
klanten die hij na zoveel jaar heeft ‘aangekleed’
inmiddels meer als halve kennissen omdat er door
de tijd heen een band met hen is ontstaan. Niet in
de laatste plaats vanwege de dosis humor die hij
in zijn werk aan de dag legt.

IN
GESPREK
MET

Terugkijkend op de vijfendertig jaar die hij bij
Broeckmans heeft gewerkt zegt hij een formidabel
leuke tijd te hebben gehad. Maar wel een tijd die
zomaar als droog zand tussen zijn vingers is doorgeglipt. “Het was zó om, daarom is nu de tijd aangebroken om met mijn echtgenote Marijke andere leuke
dingen te gaan doen.
Natuurlijk ook genieten van de (klein)kinderen,” aldus Gerard. Niet alleen in Uithoorn is hij al jaren
bij zijn klantenkring een bekend figuur. In Mijdrecht
kent men hem ook, voornamelijk bij SV Argon. Daar
zat hij bij de thuiswedstrijden vaak op de tribune
om te zien wat zijn zoon Mark er in de hoofdmacht
van deze voetbalclub van bakte. Nu staat hij zelf in
de schijnwerper. Wie zich al dan niet als klant geroepen voelt, kan Gerard tot 1 november a.s. in ‘zijn
modezaak’ nog even de hand schudden. De Nieuwe
Meerbode had een gesprek met hem.
Je gaat straks met pensioen. Hoelang heb je bij
Broeckmans Mode gewerkt en is dat altijd in het
winkelcentrum Zijdelwaard geweest?
“Gerard: “Op 1 september jongst leden was dat op de
kop af 35 jaar. Ik ben altijd én met heel veel plezier
hier in deze zaak werkzaam geweest. Dus ook al voor
de fatale brand die in 1983 het winkelcentrum nagenoeg geheel verwoestte. Dat was een zwarte dag
voor de ondernemers. Gelukkig zijn we daar weer met
z’n allen bovenop gekomen.”
Heb je altijd in de modebranche gezeten en hoe
ben je erin terecht gekomen?
“Via een zwager van mij ben ik de modebranche
binnen gestapt. Zijn vader had een modezaak in
Amsterdam en daar heb ik anderhalf jaar tot aan mijn
diensttijd gewerkt en de nodige ervaring opgedaan.
Na mijn diensttijd kon ik bij Maison de Bonnetterie
aan de bak. Daar heb ik mijn eigenlijke modeopleiding gehad en er veel geleerd. Met dat in de bagage
ben ik overgestapt naar House of England. Daar werd
ik op zekere dag aangesproken door twee heren. Die
bleken de eigenaren te zijn van Broeckmans Mode.
Dat was toen al een gerenommeerde modezaak met
een langjarige vestiging in Aalsmeer.
‘Of ik het in mijn huidige werk naar mijn zin had…’
Natuurlijk wel, want anders had ik daar niet gestaan.
Zij schotelden mij een stukje toekomst voor dat mij
eigenlijk wel aanstond. Maar daarvoor moest ik wel
naar hun zaak in Uithoorn en wij woonden toen in
Amsterdam. In de jaren zeventig had je de oliecrisis en toen werd het wat moeilijk om steeds naar
Uithoorn te rijden. Wij wilden wel wat dichter bij
het werk gaan wonen. Ook al omdat mijn vrouw een
vriendin had in Uithoorn en wij daardoor geregeld
met deze plaats kennis maakten, besloten wij er
naartoe te verhuizen. Wij zagen Uithoorn wel zitten.
We hebben er nooit spijt van gehad. Sinds die tijd
werk ik bij Broeckmans Mode in Uithoorn en ben blij
dat ik destijds ben in gegaan op de voorstellen van
de eigenaren van de modezaken onder deze naam.
Vandaag de dag zijn dat er drie, namelijk Aalsmeer,
Mijdrecht en Hoofddorp. Trendy en klassieke mode
voor zowel dames als heren. Ik voel mij hier als de
‘loco-hero’ van Broekmans Mode Zijdelwaard.”
Wat is er zo leuk aan deze branche? Is dat het
steeds wisselende modebeeld of houd je gewoon
van de omgang met mensen?
“Beide! Dat wisselende modebeeld heeft mij altijd
aangetrokken. De seizoensinvloeden, de veranderende kleuren, ontwerpen en stijlen hebben altijd
iets aparts. Daar confronteer je je klanten dan weer
mee die op hun beurt een goed advies aan je vragen.
Dat zorgt allemaal voor veel variatie in het werk en
natuurlijk in de omgang met mensen. Dat laatste aspect is voor mij altijd wel de slagroom op de taart
geweest. Je leert in dit vak ontzettend veel men-
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Nu ga je over ruim een maand genieten van méér
vrije tijd. Heb je al plannen wat je ermee gaat
doen? Heb je hobby’s?
“Natuurlijk heb ik hobby’s. Daar schaar ik mijn echtgenote Marijke ook onder om samen leuke dingen te
gaan doen. Zoals reizen en fietstochten maken. Verder
tennis en golf ik graag. Daarnaast hebben we onze
kleinkinderen waar we ook meer van kunnen genieten. Marijke werkt hier trouwens ook bij Broeckmans
bij de afdeling damesmode en die stopt tegelijk met
mij. Dat betekent dat men hier twee ‘krachten’ – als
je die zo noemen wilt – gaat vervangen.
Mijn opvolger is er al, dat Frank van Turenhout die
hier al 11 jaar als mijn ‘assistent’ rondloopt en het
modevak volledig onder de knie heeft. Hij behoort
tot de generatie die vakmanschap combineert met
mensenkennis en klantvriendelijkheid. Ik ben erg blij
dat hij het van mij kan overnemen. Broeckmans heeft
een hele goede aan hem. Op zijn beurt krijgt hij er
een collega bij die eveneens bekend is met de kledingbranche. Maar dit terzijde.
Marijke en ik gaan vooral genieten van elkaar, als
het even kan natuurlijk ook van een goede gezondheid ook al heb je dat niet in de hand. Maar ik ben
pas 62 en voel me nog fit om leuke sportieve dingen
te doen. Marijke kan dat ook. Overigens mocht ik
op deze leeftijd nog ‘afhaken’. Tegenwoordig is dat
moeilijker geworden geloof ik. Marijke heeft hier een
jaar bij Broeckmans op het Zijdelwaardplein gewerkt.
Daarvoor altijd en met veel plezier bij de zaak in
wel wat er reilt en zeilt in Zijdelwaard. De drijfveer Hoofddorp. Samen stappen we nu per 1 november
om te gaan upgraden is ook om meer ruimte te cre- op.”
eren dat nodig is om het winkelbestand uit te breiden. Alleen op die manier kan het assortiment aan Stel dat Broeckmans jouw hulp nog eens inroept
producten en diensten bij de winkels verder worden om tijdens drukke perioden een paar uurtjes per
uitgebreid. Er komen steeds meer producten op de dag tussen de kledingrekken te gaan staan. Zou je
dat dan doen?
markt en in de schappen.
Bij sommige winkels is daarvoor nu al geen ruimte “Ja hoor, zonder meer. Maar dan moet wel de nood
meer. Dat het allemaal zo lang duurt is niet alleen aan de man zijn. Ik kom niet voor een wissewasje of
vervelend voor de winkeliers, maar meer nog voor als iemand een vrije dag wil hebben. En als dat speelt
het winkelend publiek. Dat wil een verbreding in moeten we kijken op wat voor zakelijke basis zoiets
het aanbod zien. Is dat er niet dan gaat men op kan worden ingevuld. Maar dat is nu nog niet aan de
zoek naar andere winkelcentra, zoals het Stadshart orde. Wat ik wel wil zeggen is dat als nu terug kijk
in Amstelveen. Verbreding van het aanbod en vol- op de 35 jaar die ik hier bij Broeckmans heb gewerkt,
doende parkeerruimte schept een binding met onze ik dat met bijzonder veel plezier heb gedaan. Anders
klanten die toch regelmatig hier hun boodschappen hou je het immers toch niet zo lang uit? Het werkt
komen doen en graag willen winkelen. Nieuwe win- aan twee kanten want het moet beiderzijds klikken.
kels en een groter aanbod zijn daarom een must om Daarnaast moet je zelf ook invulling aan je vak en
ze binnen te houden. Ook al ben ik hier straks niet de omgang met mensen geven. Het stukje humor dat
meer dagelijks in de weer, toch hoop ik het nog bij ik van huis uit als Amsterdammer altijd in mij heb
leven en welzijn mee te maken dat er hier nog een gehad is er ook onderdeel van geworden. Daardoor
keer wat zal gaan gebeuren. Wat ik in elk geval graag heb ik steeds de vrolijke noot in mijn werk kunnen
zou willen zien is dat er nu eindelijk eens schot in de brengen. Mijn ervaring is dat dit kennelijk door veel
zaak komt. Kom op gemeente, buurtwerk en project- klanten op prijs is gesteld. Zij werden er zelf ook
ontwikkelaar, maak eens voort en neem een beslis- vrolijk van. Ik wil hen bij dezen dan ook bedanken
sing. Leg een uitbreidingsplan op tafel dat bij alle voor hun klandizie en het in mij gesteld vertrouwen.
partijen in de smaak valt, mét een parkeergarage. Die Ik heb mijn klanten altijd met veel plezier en inzet
geholpen. Die eigenschappen zullen ze ongetwijfeld
auto poets je toch niet meer weg!”
ook bij mijn opvolger Frank en zijn collega terugvinHoe zie jij de toekomst voor dit winkelcentrum, ook den. Maar méér nog wens ik dat u bij Broeckmans uw
kleding blijft kopen. Want wie weet zien we elkaar
al in het licht van de omlegging van de N201?
“Oh, ik zie de toekomst voor dit winkelcentrum wel dan nog eens op het Zijdelwaardplein.
zitten mits we er met z’n allen snel voor kunnen zorgen om er wat moois van te maken. Helemaal als je Nogmaals bedankt en het ga u goed! Ik heb altijd
ziet wat er in Legmeer-West aan nieuwe woningen van uw bezoek genoten. Het dagelijkse contact
wordt gebouwd. Van die nieuwe bewoners zal toch met mensen zoals bij Broeckmans zal ik zeker
een heel aantal hier naartoe komen om hun bood- gaan missen!”

Gerard
Flapper

sen kennen. En juist de omgang met mensen vind
ik persoonlijk het leukst. Maar ik geloof dat dit niet
alleen bij de mode zo is. In elke branche zou ik dat
hebben gehad. Kwestie van instelling. Omdat je zoveel mensen als klant ziet en spreekt worden dat op
den duur halve kennissen van je. Vaak is het zo dat
als je hier met klanten bezig bent dat op een zodanig ongedwongen manier gaat dat zoiets ook thuis
had kunnen plaatsvinden. Dat vind ik prachtig. Dat
draagt mede bij aan het plezier in je werk. Ik kan hier
bij wijze van spreken de hele dag lopen zwaaien naar
mensen die mij kennen en zij mij. Maar het is ook
een branche die je de keus biedt waar je het liefst
zou willen werken. In mijn situatie is dat allemaal op
zijn pootjes terecht gekomen.”
Jij hebt jarenlang het wel en wee van winkelcentrum Zijdelwaard meegemaakt. De laatste tijd
hoor je ondernemers steeds vaker morren omdat
het winkelcentrum verouderd zou zijn en dat renovatie te lang op zich laat wachten. Wat zou je in
elk geval veranderd willen zien?
“Nagenoeg alle ondernemers willen een totale renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum. Zij willen
aanpassing aan de eisen van deze tijd waar het de
inrichting en bereikbaarheid van een modern winkelcentrum betreft. Daar hoort ook voldoende parkeerruimte bij, eventueel overdekt. Maar zelfs in de uitwerking van de plannen zit geen schot. Het bestuur
van de ondernemersvereniging is al acht jaar bezig
met de gemeente om een en ander van de grond te
krijgen maar het duurt maar en duurt maar.
Zelf heb ik er weinig mee te maken gehad omdat
ik zijdelings van het bestuur uitsluitend de ludieke
activiteiten heb georganiseerd voor de feestdagen,
Moederdag, Vaderdag enzovoort. Een ander gaat dat
straks van mij overnemen. Maar ik weet natuurlijk

schappen te doen en om te winkelen. Dat doen ze
echt niet lopend, maar veelal met de auto. Dan moeten we er dus klaar voor zijn om hen adequaat te kunnen ontvangen. Die mensen willen een modern winkelcentrum dat veel te bieden heeft. Voor mij is dat
nog altijd dit winkelcentrum op het Zijdelwaardplein,
maar dan moet er wel snel wat gebeuren.
Wat naar mijn mening over twee jaar grote invloed
op het klantenbestand zal hebben is de omlegging
van de N201 die straks een aansluiting krijgt op de
Amsterdamse weg en de Zijdelweg. Dat is hemelsbreed ongeveer één kilometer hier vandaan. Voor
veel inwoners, bijvoorbeeld die uit de richting De
Ronde Venen en Aalsmeer komen is het winkelcentrum dan een flink stapje dichterbij gekomen. Maar
ook Amstelveen is dan beter bereikbaar want je hoeft
niet meer door Uithoorn heen. Dat scheelt reistijd.
Heeft Amstelveen meer te bieden dan gaat men
daarheen en verliezen wij klanten. Daarom moet er
haast gemaakt worden met de uitbreiding van ons
winkelcentrum Zijdelwaard. Enfin, hoe het gaat uitpakken zal de toekomst uitwijzen, maar ik ben wel
benieuwd.”
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stander was eigenlijk een maatje te
groot. Kansloos ging de ploeg de 2e
helft in, echter tot ieders verrassing
kreeg in de 2e helft de ploeg door
slim positiespel een aantal kansen
die ook werden benut. Hierdoor
werd de achterstand niet groter en
eindigde de wedstrijd in 3 – 7. Tegen Groningen (GKV) was de energie en de scherpte net even minder
dan de wedstrijd daarvoor. Hierdoor
kon het team van GKV in hun eigen tempo varen en rondspelen en
wachten totdat er een gat in de verdediging viel en langzaam de wedstrijd naar zich toe trekken ( 1 - 4)
Sterk
De tweede speeldag begon tegen de sterke ploeg van DKV en
dit werd een kansloze nederlaag
(3 – 11). Het team van de Ronde
Venen is altijd erg gedreven richting het doel van de tegenstander.
Echter zodra er een bal iets te kort
wordt geworpen of net achter een
speler valt, dan wordt dit door een
meer ervaren team afgestraft. De
bal wordt verovert en het hele veld
wordt in een hoog tempo varend

overgestoken. Waardoor de aanvallers hun verdedigende positie niet
meer kunnen innemen en de tegenstander vrij voor het doel komt om
te kunnen scoren. De jonge ploeg
heeft dit snelle omschakelen nog
niet onder de knie.

Uitslagen competitie:
KVDRV – Kromme Aar: 1 - 4; return:
1–3
KVDRV – GKV ‘t 6de: 1 – 4; return:
2–4
KVDRV – DKV B: 3 – 7: return: 3 –
11

Tegen Groningen werden er veel
kansen gecreëerd en soms mooi in
de gaten van de verdediging gevaren, echter de ploeg had pech met
het treffen van het doel (2 – 4). De
laatste wedstrijd tegen de Kromme
Aar uit Alphen moet de ploeg alles uit de kast halen om de eerste
punten binnen te halen. Lang ging
de strijd gelijk op. Bij de stand 1 -2
leek alles er op te wijzen dat de gelijkmaker er aan zat te komen. Door
de druk naar voren kon Alphen nog
een keer scoren en was de wedstrijd verloren.

Versterking
Tijdens het afgelopen seizoen waarin het team voor het de 2e keer
heeft deelgenomen in competitieverband is gebleken dat er nog veel
moet worden geleerd en dat ook deze tak van kanovaren zich nog verder moet ontwikkelen. Zo is de basis
nog te smal en is het team kwetsbaar als er iemand uitvalt. Er is behoefte aan versterking in alle leeftijden en eigenlijk moet er worden gestreefd naar het formeren van een
apart jeugdteam en een seniorenteam. Kortom, als er belangstellende zijn voor deze dynamische sport
neem dan contact op met de club of
kom een keer kijken op de training
zaterdagochtend bij de boodschappensteiger onder de N201 in Vinkeveen. Inlichtingen: Zie www.kvdrv.
myweb.nl

Het team van de Ronde Venen kwam
uit met de volgende spelers: Ivo van
Schalwijk; Rick de Groot; Damion
van ’t Kruis; Bart van Es; Rob van
Rhenen; Nico Klessens; Tijmen Molema en reserve Willem Goverse

Kanopolo-team KVDRV nog
te jong en onervaren
De Ronde Venen - In het tweede
weekend van de Nederlandse competitie kanopolo bij Windhappers in
Den Haag heeft het team KVDRV
zich karig geweerd en weer meer
wedstrijdervaring opgedaan. De
ploeg moet nog veel leren maar was
erg enthousiast en heeft zich tijdens
dit toernooi goed gepresenteerd.
Het behalen van de eerste overwinning komt naderbij, maar is tijdens
dit weekend nog niet gelukt.
Door het feit dat er dit jaar een grotere deelname was van het aantal

teams, was de indeling in de poule
gunstig. Dit hield in dat het niveauverschil tussen de ploegen minder
was dan vorig jaar. Hierdoor kwam
het jonge team van de kanovereniging De Ronde Venen beter uit de
verf en kon er beter partij worden
gegeven tegen de tegenstanders.
Het team miste t.o.v. vorig seizoen
een paar oudere spelers die vanwege studie of werk niet meer konden meedoen. In de opbouw van de
ploeg betekende dit een teruggang,
die echter goed is opgevuld door
een aantal nieuwe teamleden.

Belovend
De start was veel belovend. Door
het foutief hinderen mocht KVDRV
tegen de Kromme Aar een strafworp
nemen. Deze werd trefzeker benut
en hiermee nam het team de leiding. Even later ging de verdediging
in de fout en mocht Alphen ook een
strafworp nemen. Lange tijd gingen
de ploegen gelijk op maar uiteindelijk trok Alphen aan het langste
eind (1-4). Tegen DKV uit Deventer moesten alle reserves worden
aangesproken. Deze wedstrijd had
een erg hoog tempo en de tegente momenten. Hun speerpunt lag in
de doorloopballen die geregeld met
een doelpunt of een strafworp werden beloond. Na de 4-1 was het Peter Koeleman die een vrije bal meekreeg, die keurig werd benut door
Mariska Meulstee. De 4-3 was een
afstandsschot van Rudy Oussoren. Via een korte kans van achter
de korf werd de russtand 5-3 voor
SSS.

De Vinken 1 verspeelt
dure punten
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 20
september speelde het door Fortis
gesponsorde eerste team van korfbalvereniging De Vinken zijn derde veldwedstrijd. Het was een uitwedstrijd tegen SSS 1 in Wageningen. Beide teams hadden de eerste
twee wedstrijden verloren, dus een
belangrijke zaak wie de winst zou
behalen. Na een matige eerste helft
met een 5-3 achterstand, kwam
De Vinken goed terug in de tweede helft, maar verspeelde een 5-10
voorsprong. De wedstrijd werd uit-

eindelijk 12-11 in het voordeel van
SSS.
Weinig overtuiging
SSS was een onbekende tegenstander voor De Vinken. Coach Siemko
Sok benadrukte in de voorbespreking dat bij winst De Vinken niet in
de problemen zou hoeven komen. In
een prima korfbalweertje begon het
vlaggenschip in de volgende formatie. In de aanval startten Mariska
Meulstee, Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogeboom en Peter Koeleman.

De verdediging bestond uit aanvoerster Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Peter Kooyman en Rudy
Oussoren. SSS kwam in de eerste
minuten sterk uit de startblokken
waar de Vinkeveners hun steekjes
lieten vallen in de verdediging. Al
snel was het 3-0 voor SSS. Na 10
minuten scoorde Rudy Oussoren
het eerste doelpunt voor De Vinken.
De overtuiging uit eerdere wedstrijden werd vooral verdedigend niet
teruggezien. SSS speelde met een
goed verzorgde insnij op de juis-

Bridge

Eerste cyclus parencompetitie
BVK halverwege
De Kwakel - Na 3 van de 6 speelavonden van de eerste parencyclus worden de krachtsverhoudingen in de diverse lijnen langzaam
zichtbaar, al is het nog te vroeg om
al over vaste promotie- en degradatiekandidaten te spreken. De
speelavond werd vooraf gegaan
door een zeer snelle jaarvergadering. In ‘no time’ werden de diverse
agendapunten afgehandeld, waarna de clubkampioenen van het afgelopen seizoen, Han Mann en Jan
van Vliet, werden gehuldigd. Vervolgens werden er nog wat onderscheidingen uitgereikt aan een
aantal nieuwe club- , districts- en
regionaalmeesters.
Vrijwel op onze normale aanvangstijd konden we beginnen en hier
en daar vielen wel wat opvallende
scores te noteren.

In d A lijn waren Nel Bakker en
partner Hans Wagenvoort deze avond niet te stuiten. Met ruim
66% werden zij afgetekend 1e. Met
60,7% leverden Kitty en Huub van
Beem eveneens een aansprekende prestatie en met nog eens 6%
minder behaalden Dick Elenbaas
en Andre Verhoef hun 3e podiumplaats. Hierdoor gaan zij in de totaalstand ruim aan kop.
Kersvers clubmeester Joop de Jong
was nog zo aangedaan door het
hem bewezen eerbetoon aan het
begin van de avond dat hij vrijwel
geen kaart goed legde en dan is er
zelfs voor een Verhoef (May deze
keer) geen redden meer aan. Met
een score van toch nog 41% was de
16e en dus laatste plaats hun deel.
Heel wat beter verging het de enige
Verhoef in de B lijn, maar die had

dan ook Anneke Karlas als partner. Na 2 matige eerste weken van
resp.45,8 en 47,5% werd de concurrentie deze avond geheel van de
bridgetafel gevaagd. Vorige week
hadden we als excuus dat Anneke wat grieperig was, deze week
was zij weer kiplekker en de hoogste seizoenscore van de BVK tot
nu toe was het resultaat: 68,75%.
Er viel vervolgens een gat van 10%
naar de nummers 2 en 3, resp.
echtpaar Koning (58,85%) en paar
Mann-Brokke (58,13%). Laatstgenoemd paar staat met ruime voorsprong 1e in de totaalstand. Waar
hoog gescoord wordt zie je aan de
onderkant van de ranglijst ook lage
scores en dat was nu niet anders,
maar 3 paren onder de 40% komt
toch vrijwel nooit voort. Nu dus wel
en de ‘neerwaartse topscorers’ wa-

Goed begin is het halve werk
Waar SSS meer het initiatief had in
de eerste helft nam De Vinken dit
na rust over. Binnen een kwartier
waren de rollen omgedraaid. Met
fraaie schoten van Mariska Meulstee (3x), Rudy Oussoren (2x) Angela Sloesarwij en Peter Kooijman
was de stand 5-10. De doelpogingen werden goed benut en verdedigend kwam de Fortisformatie
een stuk overtuigender over. Maar
na deze fase liet SSS het hoofd
niet hangen. Binnen vijf minuten
bracht SSS de stand op 8-10. Na
een snelle vakwisseling was het Peter Kooijman die een fraaie dieptebal van Charita Hazeleger kon bekronen met een doelpunt. De spelers, coaches en het publiek begonnen de spanning goed te voelen.
Meer frustraties kwamen los bij de
spelers en voor elk duel werd gestreden. Waar De Vinken de scorende lijn niet door kon zetten was het
SSS die wel bleef scoren. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal
was de stand 11-11. Joyce Kroon en
voormalig eerste speler Arjan Kroon
kwamen er in de aanval voor Melanie Kroon en Rudy Oussoren in. Het
was SSS die in de laatste minuten
het winnende doelpunt maakte en
de winst behaalde. Volgende week
speelt Vinken 1 thuis tegen Sparta
1 uit Zwolle. De wedstrijd begint om
15.30 in Sportpark de Molmhoek.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

ren Adriaan en Tiny Kooyman
met een ontluisterende 32,5%.
In de C lijn laten Hennie en Jan
van der Knaap een hele stabiele serie zien. Na 54,4% op de 1e
avond en 58,3% op de 2e scoorden zij ditmaal precies 60% en
daarmee deden zij goede zaken voor de totaalstand, al voeren zij die nu nog niet aan. De 2e
plaats was voor gelegenheidsduo Addie de Zwart-Ida Knaap
met 58,75% en Mayke Dekker en
Ellen de Jong presteerden knap
met 56,7%. Frans en Tilly Wouda lieten vanavond zien dat ze er
aan komen, want zij noteerden
een score van boven de 50% en
dat is zeker vermeldenswaardig.
Paar Heemskerk-Koot sloot deze avond de rij, die moeten nog
even wennen.

Bob’s Bar 2 verrast De
Vrijheid/De Biljartmakers
De Ronde Venen - De grootste
verrassing van speelweek 4 was
de overwinning van het onderaan
staande Bob’s Bar 2 tegen het team
van De Vrijheid/De Biljartmakers.
Verder was er deze week niet eenmaal de maximale score van 9-0.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 blijft
opvallend goed presteren en heeft
zich inmiddels aan de kop van de
ranglijst genesteld. Deze week was
Stephan Vos de man van de kortste
partij van de week met 16 beurten.
John Beets produceerde een hoogste serie van 48 caramboles = 41%
.Cens 2 moest met 2-7 buigen voor
De Merel/Metaal Mijdrecht 1. John
Vrielink was in 20 beurten klaar met
Allan Knightley. Jos Bader zorgde in
21 beurten tegen Bert Fokker dat er
nog 2 punten in Mijdrecht bleven.
Kromme Mijdrecht 2 won met 5-4
van De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 vochten als leeuwen tegen Dio 1 maar
verloren toch met 3-6. Wim Berkelaar (zie foto) was in 17 beurten Eric
Brandsteder de baas. Paul Schuurman moest alles uit de kast halen
om in 18 beurten Hans van Rijn te
verslaan. Caty Jansen en Herman
Turkenburg verdeelde de buit, gelijkspel dus. Kromme Mijdrecht
1 verloor geflatteerd met 2-7 van
Cens 1. De Paddestoel 1 verras-

te De Kuiper/van Wijk door met 72 te winnen. Een dolgelukkige Gerrit Schuurman versloeg in 22 beurten Kees de Zwart. Anthony Schuurman had maar 1 beurt méér nodig
dan zijn vader om Toine Douzé te
verslaan. Bob’s Bar 2 won nipt met
5-4 van De Vrijheid/De Biljartmakers. Stephan Vos vernietigde Dave Meijer in 16 beurten. Bert Loogman komt weer in vorm en won in
22 beurten. Paul Huzemeijer was in
20 beurten de winnaar.
De Paddestoel 2 verloor met een
klein verschil 4-5 van De Schans.
Pim de Jager won na een grote achterstand met 2 caramboles verschil
van John Beets in 21 beurten.
Bob’s Bar 1 verloor met 4-5 van de
Paddestoel 3. Vader Teus Dam en
zoon Ralph Dam zorgden voor alle
punten van De Paddestoel 3.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 was
een paar maten te groot voor Dio 2.
Ben Fransen speelde in 19 beurten
Hennie van ’t Hul van de tafel. Wim
Roest was veel te sterk voor Henny
Hoffmans.
Stand na speelweek 4:
1. De Merel/Metaal Mijdrecht 1 27 punten
2. Dio 1
26 punten
3. De Vrijheid/De Biljartmakers
25 punten
4. Paddestoel 2
24 punten

Eerste winst voor Mijdrechtse
hockey dames 1 is binnen
Mijdrecht - Zondag moest het dan
gebeuren, de dames van Mijdrecht
speelde hun eerste wedstrijd thuis.
Na de wedstrijd van vorige week
nog in het geheugen moesten ze
nu echt aan de bak, en aan de mensen langs de kant laten zien dat ze
wel degelijk een goed potje hockey
kunnen spelen. Coach Rene Post
had een aantal nuttige tips voor de
wedstrijd en een goede opstelling.
Dus daar zou het niet aan moeten
liggen. Op de trainingen werd dan
ook had gewerkt aan het positiespel en de corners. En dat wat terug te zien. De dames hebben gevochten als leeuwen. En eigenlijk
geen moment slecht hockey laten
zien. De tegenstander Scoop Delft
hadden ze zeker in het eerste deel
van de wedstrijd onder de duim. En
dat was dan ook te zien aan de score. Binnen een paar minuten stonden de dames al met 1 – 0 voor. De
goal kwam op naam van Karin Meijer. Niet opgeven was het doel, dit
vasthouden en de score proberen
uit te breiden naar meer. En dat gebeurde dan ook. Via een strafcorner werd het 2-0 voor de dames uit
Mijdrecht. Het harde trainen op de
corner heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen. Even was er een
moment dat scoop beter in de wedstrijd zat, eind eerste helft. En daar
maakte de dames uit delft goed ge-

bruik van. 2-1. De ruststand. In de
rust werd duidelijk dat we ook onze verdedigende taken niet moesten
vergeten, en het spel gewoon rustig moesten spelen. Vooral achterin moest er rust gecreëerd worden
en de bal vanuit daar lekker rondspelen en opbouwen. Dat werd gedaan en mijdrecht kreeg steeds
meer kansen en kansen. Maar een
goal viel er maar niet. Ook kregen
de dames uit Mijdrecht nog een
strafbal. Maar ook deze werd helaas
niet benut. Niet opgeven, en dat gebeurde dan ook. De druk werd gehouden, meisjes werden overgenomen, en er werd weer voor elkaar
gewerkt. Wat er voor zorgde dat ze
op hun helft speelde en daar de bal
ook hielden. Dan toch eindelijk in
de laatste minuut van de wedstrijd
was het op aangeven van Suzan de
Graaff Anouk Dix die de bal binnen
kon slaan. 3-1. Een zeer verdiende overwinning voor de dames uit
mijdrecht. Als ze deze stijgende lijn
doorzetten zit er veel en veel meer
in. De dank gaat uit naar de invallers van deze week, Eva Hilbrands,
Suzan de Graaff en Babs Röling. En
daarnaast onze fantastische keepster Marjolein Hartwigsen. Volgende week weer een uitwedstrijd, en
dan zullen ze ook zeker daar laten
zien wie die dames uit mijdrecht nu
eigenlijk echt zijn.
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Atalante H1 langs Unitas
H1 in oefenwedstrijd

Zaalvoetbal

Tuincentrum De Huifkar
sponsor van Argon Futsal 1
Mijdrecht - Met Tuincentrum De
Huifkar als nieuwe sponsor van het
eerste team van Argon futsal is het
nieuwe zaalvoetbalseizoen weer begonnen.
Tien vrienden hebben een team samengesteld en gaan in de 4e klasse proberen kampioen te worden. In
aanloop naar de eerste competitiewedstrijd werd een oefenwedstrijd
gespeeld tegen Legmeervogels 1 en
heeft een onderling toernooi plaatsgevonden in sporthal de Phoenix
tussen alle futsal teams van Argon.
De oefenwedstrijd tegen Legmeervogels werd met 7-3 gewonnen en
bij het onderlinge Argon toernooi,
waarbij iedereen een keer tegen elkaar speelde werd 4x gewonnen en
1x gelijk gespeeld in korte wedstrijden van 14 minuten.
Tuincentrum De Huifkar aan de
Oosterlandweg in Mijdrecht bestaat
al sinds 1972. Waar ze zijn begonnen met de verkoop van bloemen en
planten, kun je er nu terecht voor tegels, gereedschap, decoratie en alles wat met tuinen te maken heeft.
Argon futsal 1 is blij met deze sponsor en hoopt op een succesvol seizoen in de zaal. In sporthal de Phoenix is vrijdag 12 september de eerste competitiewedstrijd gespeeld tegen Bijlmer 3. Aangezien deze wedstrijd pas de eerste was van Argon
1 in deze competitie was het vooraf moeilijk om de kracht van de tegenstander in te schatten. Argon
begon zoals ook in de oefenwedstrijden gedaan werd vanuit een gesloten organisatie en loerde op de
kansen die er altijd komen. Bijlmer
bleek niet echt een sterke tegenstander en al snel opende Argon de
score. Snel liep Argon uit en Bijlmer

was slechts af en toe gevaarlijk voor
het Argon doel.
Na een 0-4 ruststand verslapte Argon in de tweede helft en dit resulteerde in twee doelpunten van Bijlmer. Met de 5-2 uitslag konden de
eerste drie punten meteen genoteerd worden.
Aftrap
De tweede wedstrijd van het seizoen was de uitwedstrijd in Amstelveen tegen AZV. Deze tegenstander werd vooraf goed op waarde
geschat door de spelers van Argon:
hier moest een flinke score neergezet worden. Al vanaf de aftrap had
Argon het beste van het spel en al
binnen twee minuten resulteerde
dit in de 0-1 voorsprong. In de eerste helft werd het ook 0-2 en Argon
kon zich alleen verwijten dat de score niet hoger was. Sporadisch was
AZV gevaarlijk, maar de scherpte
voor het doel was bij deze jongens
niet aanwezig, of de Argon keeper
stond uitstekend op zijn post.
In de tweede helft kreeg een AZV
speler een gele kaart, wat resulteert
in een tijdelijke uitsluiting. Hiervan
profiteerde Argon meteen door de
0-3 aan te tekenen. Binnen vier minuten scoorde Argon 4 keer, waardoor het 0-6 was en de wedstrijd op
slot zat. Helaas werd de verdediging
regelmatig vergeten door de ‘blauwen.’ Hiervan wist AZV slechts een
keer te profiteren. De uitslag van
deze wedstrijd was 1-8.
Argon is de competitie goed begonnen, vrijdag tegen Buitenveldert
moet deze lijn doorgetrokken worden. Voor de liefhebbers: 22.00 uur
in sporthal ‘De Phoenix’.

Argon onderuit tegen VVSB
Mijdrecht - De derde wedstrijd van
het seizoen tegen het nog zonder
puntverlies zijnde VVSB leverde Argon het eerste verlies op, een resultaat waar eigenlijk weinig tot niets
op was af te dingen. Na een goede start zakte de ploeg na de tegentreffer na een kwartier spelen
terug naar een niveau, waarmee het
de gasten niet moeilijk gemaakt kon
worden. Na rust kon zelfs geen echte doelkans meer genoteerd worden, de verdedigingslinie van de
gasten stond als een huis.
In de boeiende openingsfase zochten beide ploegen de aanval en dat
leverde doelpogingen van beide zijden op, waarbij het meeste gevaar
van de gasten kwam. Het was dan
ook niet verrassend, dat zij de score na een kwartier openden, maar
de inzet van Van der Weiden vanaf
de rechterkant van het veld was van
veraf en belandde langs vele benen
in een vol strafschopgebied toch in
de verste hoek, dat was wel zo verrassend dat doelman Niels Verhaar
de inzet niet meer kon stoppen, 01. Argon trachtte hierna de zaken
recht te trekken, maar Patrick Lokken toonde een gebrek aan scherpte bij een kans in het strafschopgebied en Rawley Rozendaal, die na
een doorkopbal van Patrick Lokken
vrij voor het doel van IJzendoorn
opdook, schoot veel te gehaast en
daardoor ontbrak de juiste richting
volledig. Daarna zakte de aanvallende kracht van Argon en bleef de de-

fensie met het boomlange duo Ooyendijk en Koelemij redelijk makkelijk overeind.
Spelbeeld
Na de doelwisseling eigenlijk hetzelfde spelbeeld: een aanvallend
onmachtig Argon dat de gasten onder druk probeerde te zetten, maar
daar mede door gebrek aan fysieke
kracht niet in slaagde. Ook het inbrengen van Ben Ebu-Mordi als extra aanvaller voor verdediger Nicolai Verbiest veranderde niets aan
dit beeld en na 65 minuten viel de
definitieve beslissing in het voordeel van de gasten. Uit een vrije trap
vanaf de zijkant ter hoogte van de
middenlijn werd de bal hoog in het
strafschopgebied gebracht, waar alleen Fransen de bal juist taxeerde,
het leer aan kon nemen, draaien en
daarna schieten vanaf een meter of
tien, daarmee Niels Verhaar voor de
tweede maal dwingen tot de gang
naar het net, 0-2. In het resterende
kwart van de wedstrijd kreeg VVSB
via enkele uitvallen nog de betere
kansen, maar reddingen van Niels
Verhaar en verkeerd mikken van de
aanvallers zorgden ervoor, dat in de
stand geen wijziging meer kwam.
Door deze nederlaag komt Argon in
de middenmoot terecht op enige afstand van de twee koplopers en zal
de ploeg met name moeten zoeken
naar mogelijkheden om aanvallend
tot meer gevaar in staat te zijn.

Zaterdagvoetbal

Argon staat helaas alweer
met lege handen
Mijdrecht - Evenals vorige week
stond ook nu Argon na afloop van
de wedstrijd tegen SVL met lege
handen. De eerste helft werd afgesloten met 1-2 voorsprong maar
binnen een kwartier werd Argon afgetroefd, vervolgens was het zelfvertrouwen zoek en kon SVL eigenlijk vrij simpel de 3-2 zege veilig stellen.
De eerste twintig minuten stond Argon flink onder druk en bleef het
met enig geluk overeind, eerst knalde een aanvaller van SVL rakelings
voorlangs en na een hoekschop
kreeg Bob van Leeuwen namens de
thuisclub een niet te missen kans
maar hij schoot naast. De voorsprong voor Argon, na ruim twintig minuten kwam dan ook enigszins uit de lucht vallen. Een pass van
Albert Mens bereikte Patrick Berkelaar die met een fraai schot doelman
Geert-Willen Merkens verschalkte.
0-1. Even daarna was er een mogelijkheid voor Jimmy van Veen maar
hij speelde de bal iets te ver voor
zich uit. Na een half uur stond het
al weer gelijk, de snelle rechterspits
slipte wel erg gemakkelijk door de
Argondefensie en daarna had Fabio
Bovo geen moeite om van dichtbij
de Langbroekers weer in de wedstrijd te brengen. 1-1.
Bekwaam
Maar vier minuten later scoorde Ar-

gon wederom, nu kwam de pass van
de voet van Jimmy van Veen en was
het opnieuw Patrick Berkelaar die
bekwaam afrondde 1-2.
De tweede helft moest Albert Mens
geblesseerd in de kleedkamer achterblijven, hij werd vervangen door
Ruben Kraan. De toespraak in de
kleedkamer van de gastheren door
trainer Jon van Staa had effect, binnen twee minuten stond het alweer
gelijk. Een vrije trap werd in eerste
instantie nog wel door Argondoelman Bas van Moort gestopt maar
in de rebound scoorde Fabio Bovo
de tweede voor SVL. 2-2. Even later mocht Danny Kuyer ongehinderd
uithalen en stond de thuisploeg op
3-2.
Daarna moest trainer Frank den
Oudsten nog twee geblesseerde spelers vervangen, Pim van der
Maarel en Christiaan Letschert verlieten het veld en hun plaatsen werden ingenomen door Tobias Verburg
en Ronald Hijdra. Het laatste half
uur probeerde Argon nog wel een
gelijkmaker te forceren maar een
schot van Berkelaar werd door de
keeper gepakt en een poging van
Mark Flapper ging naast het doel.
Aanstaande zaterdag komt UVV
naar het sportpark aan de Hoofdweg in Mijdrecht, om 14.30 uur is
de aftrap.

Opnieuw nederlaag voor
Atlantis 1
Mijdrecht - Na twee weken verlies
leek Atlantis 1, gesponsord door Pimentel Fasteners, de draad weer op
te willen pakken. Na een week hard
trainen om de leermomenten uit de
eerder verloren wedstrijden zoveel
mogelijk te kunnen benutten, waren
ze er weer helemaal klaar voor. De
eerste helft ging gelijk op, maar de
tweede helft liet een duidelijk verschil zien tussen de beide ploegen.
De tegenstander van deze week
was Korbis 1 vanuit Waddinxveen.
In de poule staan ze bovenaan in de
lijst, mede doordat hun eerste twee
wedstrijden ruim gewonnen werden. Hierdoor liet Atlantis zich natuurlijk niet ontmoedigen en begon
gelijk sterk aan de wedstrijd met
een mooi doelpunt van Jacco van
Koevorden Brouwer. Dit bleek een
lange tijd het enige doelpunt voor
Atlantis te zijn, want Korbis scoorde maar liefst vier keer achter elkaar
zonder een weerwoord van Atlantis.
Hier moest verandering in komen, er
werd weer voor elke bal gevochten
en het team kreeg weer een beetje moed. Dit resulteerde natuurlijk
in een aantal doelpunten voor deze ploeg. En met een stand van 3–4
gingen ze de rust in.

In de rust kreeg het team van Atlantis genoeg aanwijzingen van trainer en coach Paul Plaatsman, zodat het gehele team weer na de rust
fris in het veld stond. Korbis ging na
de rust snel uit de startblokken en
zorgde voor een snel doelpunt. Vanaf dat moment was de wedstrijd uit
de handen van Atlantis. Ondertussen moest José Keijman, verzorger
van Atlantis, een aantal keer uitrukken vanwege het ruwe spel dat er
aan beide kanten gespeeld werd.
Halverwege de tweede helft werd
er gewisseld, Auke van der Zijden
kwam in het veld ten koste van Jacco van Koevorden Brouwer. Jammer
genoeg viel er maar één doelpunt
voor Atlantis in de tweede helft, terwijl de trein van Korbis maar verder
denderde. Wat resulteerde in een
eindstand van 4–12. Op het einde
liet Atlantis de moed in de schoenen zakken waardoor er niet goed
meer gecommuniceerd werd tussen
de spelers en er minder voor de bal
gevochten werd. Maar net als voorgaande weken heeft Atlantis weer
genoeg punten waarop getraind
kan worden, dus hopelijk is er dan
volgende week het eerste positieve
resultaat.

Eerste nederlaag HVM MA1
Mijdrecht - Zaterdag 20 september speelden de meiden van de A1
hun eerste thuiswedstrijd. Dit keer
was Kikkers de tegenstander. Een
club waar een aantal al eerder op
bezoek was geweest. En wel met de
Dames 1, dat speelde een week eerder een goede wedstrijd tegen de
dames van de kikkers. De wedstrijd
was nog niet begonnen, of meteen
viel de dames al iets op, een aantal
meisjes werd herkend van de Kikkers. Daar was al vaker tegen gespeeld. En wel die week ervoor. Zij
zaten in het dames elftal van de kikkers. Het zou een zware wedstrijd
worden, kikkers was de enige die de
week daarvoor een winstpartij had
geleverd. En dus moesten zij winnen
om boven hun te staan op de ranglijst. Strijdlustig begonnen de dames
dan ook aan de wedstrijd. Maar al
gauw was het Kikkers dat de leiding overnam, de ballen werden ingeleverd, de passes kwamen minder goed aan en een aantal meiden
moest erg wennen aan het veld. Ze
speelden op een waterveld. Wat relatief gezien erg snel is, en erg stuitert. Je zag duidelijk dat de Kikkers
daar aan gewend waren en de bal
het werk lieten doen in plaats van
zelf te rennen. Mijdrecht had dat
nog niet door, en dus was een aantal al snel behoorlijk moe. Geluk-

kig hadden ze wel voldoende wissels en konden lekker doorwisselen.
Kikkers zat beter in de wedstrijd, en
dat leverde dan ook snel een aantal
goals op voor hun. Met rust stonden
ze al 4-0 voor. In de rust heeft coach
Claudia Röling het spel omgegooid,
en gingen ze spelen met 4 middenvelders en 2 snelle spitsen. Door die
manier van spelen kwam Mijdrecht
beter in de wedstrijd.
Maar ze konden niet tippen aan het
fysieke spel van Kikkers. Voornamelijk de speelsters die eigenlijk in de
dames hoorden lieten van zich weten. Heftig duw- en trekwerk zorgden ervoor dat de meiden compleet
uit hun spel waren, en niet meer
konden hockeyen zoals we van ze
gewend zijn. Over de eindstand zullen we het dan ook maar niet hebben. Mijdrecht verloor met 6-0 van
de kikkers, maar heeft zeker in de
2e helft goed hockey laten zien. Volgende week staat er een thuiswedstrijd op het programma, en na een
gelijkspel, een verloren wedstrijd, zit
er zeker een winstpartij aan te komen! Op naar volgende week! Lekker trainen en goed je best doen levert het beste resultaat. Zaterdag
hebben ze laten zien dat ze echt een
team zijn en veel meer uit hun spel
kunnen halen, dan de afgelopen
twee wedstrijden.

HVM ME4 zet nog steeds
de succesreeks voort
Mijdrecht - De meiden E4 van
HVM zijn dit jaar weer sterk uit de
startblokken gekomen. Zoals waarschijnlijk nog een aantal van U kunnen herrineren zijn deze meiden vorig jaar als MF1 al erg succesvol geweest door oa eindejaars kampioen
te worden en de sterkste team van
Qui Vive en Amsterdam achter zich
te laten. Vorige week week begon
de competitie voor de meiden door
bij de Reigers in Hoofddorp te winnen met 12-1. Het was duidelijk dat
de meiden er afgelopen weekend
ook weer zin in hadden. Ze hadden
goed getraind en waren klaar voor
de wedstrijd tegen Qui Vive. Er werd
prachtig gespeeld en heel mooi ge-

combineerd waar ook direct doelpunten uit voortkwamen. In de rust
stond het al 7-0. De coach hoefde
in de rust weinig te zeggen, behalve “ga zo door”. Na het laatse fluitsignaal was de stand 11-1 en kwamen de meiden tevreden van het
veld onder luid applaus van de supporters en toeschouwers. Doelpunten makers waren o.a. Fleur Snijders, Eva Meijer en Julia Govers.
Ook de sponsor, Ruijgrok Makelaar,
was weer meer dan tevreden over
de verrichtingen van HVM’s nieuwe lichting talentjes. Nou meiden
veel succes en we zullen jullie ook
dit seizoen met veel belangstelleing
blijven volgen.

Vinkeveen - Vrijdag 19 september speelden de heren van Atalante H1 en Unitas H1 tegen elkaar in
de Boei te Vinkeveen. Aangezien
volgende week de competitie begint voor beide teams was er afgesproken om tegen elkaar te oefenen. Beide teams hebben een redelijke metamorfose achter de rug.
Unitas heeft een verjonging doorgevoerd, bij Atalante zijn de oudgedienden Bas vd Lubbe en Erik Verbruggen weer terug na een uitstapje in H2 en ook Duncan van Senten heeft zich weer aangesloten bij
het 1ste. In de oefenwedstrijd ontbraken de langdurig geblesseerde
Martijn de Vries en aanvoerder Robert Hardeman. Ondanks hun afwezigheid wist Atalante de oefenwedstrijd te winnen met 4-1.
In de 1ste set startte Atalante met
Frans Roos, Erik Verbruggen, Bas
vd Lubbe, Ton Plomp (H2), Rick de
Groot en Duncan van Senten. Het
was Unitas dat de eerste puntjes op
het bord wist te zetten. Daarna was
het Atalante dat het spel dicteerde
en vrij simpel de 1ste set naar zich
toe trok met 25-16.
In de 2de set ging de heren van Atalante door met hun goede spel. Er
werd voor elkaar gewerkt en het
liet mooie staaltjes verdedigend
werk zien. De aanvallers stonden
op scherp en daardoor werd het
voor de heren van Unitas lastig om
in hun spel te komen. Ook deze set
was voor Atalante met 25-17.
Basis
In de 3de set probeerde de trainerscombi Erik Raket/Martijn de Vries
een aantal dingen uit. Er werd een
beetje in de basisopstelling geschoven met de aanvaller waardoor er
een aantal spelers op een andere positie kwam te spelen dan hun

normale positie. Een kleine verandering die door de heren na een aarzelend begin goed werd opgepakt. Het
was nog even zoeken naar de juiste posities verdedigend, maar zodra
dat helder was werd er weer voor
elke bal gewerkt. Inmiddels hadden
Sven Pothuizen en Rein Kroon (beiden H2, met al een wedstrijd in de
benen) ook al hun opwachting gemaakt in de basis. Ook zij pikten de
wedstrijd makkelijk op waardoor de
spelverdelers Frans Roos en Rick
de Groot hun ballen makkelijk kwijt
konden op alle aanvalposities. De
3de werd wederom een prooi voor
Atalante. De servicedruk in deze set
was gigantisch groot. De set werd
uiteindelijk gewonnen met 25-14.
De 4de set werden er nog wat posities gewisseld door diverse mensen. Atalante kreeg de ballen van
Unitas om de oren en dat resulteerde in een vrij grote achterstand.
Waar vroeger nog wel eens in paniek geraakt werd was het nu een
stuk rustiger binnen de lijnen. Atalante kwam wat meer in het spel en
pakte puntje voor puntje terug. Echter was het toch Unitas dat deze set
wist te winnen met 23-25.
In de 5de set wisten beide ploegen
elkaar lang in evenwicht te houden.
Tot 8-8 ging het gelijk op. Daarna
maakten beide ploegen om en om
punten en werd het nog spannend.
Echter maakte Atalante het verschil
door op het laatste moment toe te
slaan. Met een 17-15 overwinning
werd ook de 5de set gewonnen. Een
leerzame avond voor beide teams
vlak voor de competitie.
Volgende week begint de competitie voor de heren van Atalante. Zij
beginnen met een thuiswedstrijd
tegen SVU, aanvangstijd is 19:30
uur. De wedstrijd wordt gespeeld in
sporthal de Boei in Vinkeveen.

Eerste winst voor de
Mijdrechtse hockey dames 1
Mijdrecht - Zondag moest het dan
gebeuren, de dames van Mijdrecht
speelden hun eerste wedstrijd thuis.
Na de wedstrijd van vorige week
nog in het geheugen moesten ze
nu echt aan de bak, en aan de mensen langs de kant laten zien dat ze
wel degelijk een goed potje hockey
kunnen spelen. Coach René Post
had een aantal nuttige tips voor de
wedstrijd en een goede opstelling.
Dus daar zou het niet aan moeten
liggen. Op de trainingen werd dan
ook had gewerkt aan het positiespel en de corners. En dat was terug te zien. De dames hebben gevochten als leeuwen. En eigenlijk
geen moment slecht hockey laten
zien. De tegenstander Scoop Delft
hadden ze zeker in het eerste deel
van de wedstrijd onder de duim. En
dat was dan ook te zien aan de score. Binnen een paar minuten stonden de dames al met 1–0 voor. De
goal kwam op naam van Karin Meijer. Niet opgeven was het doel, dit
vasthouden en de score proberen
uit te breiden naar meer. En dat gebeurde dan ook. Via een strafcorner werd het 2-0 voor de dames uit
Mijdrecht. Het harde trainen op de
corner heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen. Even was er een
moment dat scoop beter in de wedstrijd zat, eind eerste helft. En daar
maakten de dames uit Delft goed

gebruik van. 2-1. De ruststand. In de
rust werd duidelijk dat ze ook hun
verdedigende taken niet moesten
vergeten, en het spel gewoon rustig moesten spelen. Vooral achterin
moest er rust gecreëerd worden en
de bal vanuit daar lekker rondspelen en opbouwen. Dat werd gedaan
en Mijdrecht kreeg steeds meer
kansen en kansen. Maar een goal
viel er maar niet. Ook kregen de dames uit Mijdrecht nog een strafbal.
Maar ook deze werd helaas niet benut. Niet opgeven, en dat gebeurde dan ook. De druk werd gehouden, meisjes werden overgenomen,
en er werd weer voor elkaar gewerkt. Wat er voor zorgde dat ze op
hun helft speelden en daar de bal
ook hielden. Dan toch eindelijk in
de laatste minuut van de wedstrijd
was het op aangeven van Suzan de
Graaff Anouk Dix die de bal binnen
kon slaan, 3-1. Een zeer verdiende overwinning voor de dames uit
Mijdrecht. Als ze deze stijgende lijn
doorzetten zit er veel en veel meer
in. De dank gaat uit naar de invallers van deze week, Eva Hilbrands,
Suzan de Graaff en Babs Röling. En
daarnaast Mijdrechts fantastische
keepster Marjolein Hartwigsen. Volgende week weer een uitwedstrijd,
en dan zullen ze ook zeker daar laten zien wie die dames uit Mijdrecht
nu eigenlijk echt zijn.

Rabobank Veenstromen
tekent contract met
Stichting Topsport Argon
Mijdrecht - Na afloop van de
jongstleden zondag georganiseerde wedstrijd tussen het G-team van
sv Argon en een team, bestaande
uit medewerkers van de Rabobank
Veenstromen, tekenden bankdirecteur Ruud van der Vliet en Jan Faber, voorzitter van de Stichting Topsport Argon, een nieuw en sterk verbeterd contract met een looptijd van
drie jaar. Met deze ondersteuning
wordt de Rabobank één van de ster-

sponsors van de Stichting, terwijl ze
daarnaast de sponsoring van het Gteam, het team van spelers met een
beperking, ook blijven verzorgen.
Het hoeft geen betoog, dat zowel de
sv Argon als de Stichting Topsport
Argon verguld zijn met deze opstelling van de Rabobank, die daarmee
zijn sociale gezicht in de Mijdrechtse gemeenschap weer duidelijk
toont!

pagina 52

Nieuwe Meerbode - 24 september 2008

Vijftigjarig jubileumfeest
Atalante
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 20
september vierde volleybalclub Atalante haar 50ste verjaardag. Het is
een supermooie dag geworden. In
de namiddag werd de aftrap gedaan door de jongste spelers, de
mini’s van 6 tot 12 jaar. Er waren allerlei spelletjes van toen en nu zoals zaklopen, een dokter bibberspel, met een aantal op de ski’s, ijspegels vangen die van een rek vielen en meer. Er was een schminktafel en de kinderen die het leuk vonden kregen een schildering op het
gezicht dat ze zelf mochten uitkiezen. Iedere 10 minuten draaiden de
groepjes door naar een volgende
activiteit. De klapper op de vuurpijl
was natuurlijk de maar liefst 17 me-

de opening geshowd zou worden.
De feestgasten werden exact om
19:58 uur verwacht, 1958 is het jaar
van oprichting. Vanaf half 8 stroomden de gasten binnen. De minigroep stond al klaar voor het grote
bord met ballonnen dat ze om 19:58
uur kapot mochten prikken. Het
tromgeroffel van de band hief aan
de kids prikten de ballonnen kapot.
Achter de ballonnen verscheen de
tekst “Welkom op het 50 jarig jubileum van Atalante”. Na luid applaus
volgde nog de 5 nieuwe yells van de
5 teams en daarmee was het feest
geopend. In een hoek van de zaal
was een museum ingericht met allerlei items van de afgelopen 50
jaar. Zoals bijvoorbeeld het oudste

blad gemaakt werd, oude pakken
en shirts. Veel aandacht trok wel de
slide show met bijna 250 foto’s van
1958 tot 2008, ingeleverd door huidige en oud leden. Ze zijn via de site
www.vv-atalante.nl te bewonderen.
De avond werd muzikaal begeleid
door live band Dizzup en DJ Robert Vermaas. Clubgenoot Sven
Pothuizen verzorgde professionele verlichting. De muziek werd twee
keer onderbroken, eerst door een
show van Ko Bakker, Martin Verrips
en Nico van der Vliet die de feestgangers op ludieke wijze meenamen naar de historie van het volleybal en van Atalante. Daarna volgde
een woord van voorzitter Wil Voorbij en een toost met champagne.

ter lange opblaasbaan. En de baan
was lekker buiten bij De Boei opgeblazen, het weer zat helemaal mee.
Aan het eind van de spelletjesronde mochten de kids nog een keer
met z’n allen de opblaasbaan op,
nou dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Rond 7 uur waren er
patatjes en daarna werd nog even
een yell geoefend die ’s avonds na

fluitje en scheidsrechtersbatch van
een van de eerste H1 spelers Miens
van Wijk, de tekeningetjes van trainingen die oprichter Cor van Zwieten maakte, een oude volleybaltas
van de familie Valkenet, de clubfoto met bijna 100 Atalanters in geel
shirt, attributen van de vorige jubileums, een mascotte teddybeer, de
oude typemachine waarop het club-

Later op de avond volgde nog een
optreden van een jonge garde en
het duo Sarah en Abraham dat eerder op de avond stilletjes haar entree had gemaakt werd daarna onthuld. Het oude koppel had vermomd
als Sarah en Abraham rond gelopen en diverse feestgangers aangesproken. Slechts weinigen herkenden het duo, hoewel ze erg veel

van de gasten wisten te vertellen.
Na de onthulling van het gerespecteerde koppel volgde nóg een onthulling. De oude kleding werd met
gepaste muziek afgedaan en daar
verschenen onder luid applaus de
nieuwe shirts. De rest van de avond
werd er tot in de kleine uurtjes gepraat en gedanst. Het was een super mooi feest met mooie nieuwe

oude ontmoetingen maar met zo’n
opkomst ook te kort tijd om alle oude contacten weer goed op te halen. Bijna alle ereleden waren present, oprichter Cor van Zwieten, alleskunner Piet van Asselen, motivator dames- en recreantenvolleybal Agie Klijnzoon, Wim Aarsman
en Peter Bon, jarenlang actief in allerlei functies, enkel Roos Aarsman

was op vakantie. Ook spelers van
de eerste teams waren op het feest
afgekomen. Op de site werden alle aanmeldingen bijgehouden, uiteindelijk zijn ruim 260 volleyballiefhebbers langs geweest. Als volgende evenement wacht de Atalante leden nog een mooi beach volleybaltoernooi in Aalmeer, aan het begin
van volgend jaar.

Jeugdteam Kwinkslag
speelt eerste wedstrijd uit
Vinkeveen - Het 2e jeugdteam van
Kwinkslag is de 1e wedstrijd begonnen op zondag 21 september 2008.
Kwinkslag neemt dit najaarsseizoen, na enige tijd, weer deel met 2
jeugdteams.
Team 2 waarin spelen; Jesper Rijnders , Tim Verbrugge, Martin Winthouwer. Tijs Oldenburger en als in-

valler Christiaan van Kouwen. We
gingen vroeg uit de veren op weg
naar Amersfoort, waar wij om 9.30
uur tegen team 13 van BC Amersfoort gingen spelen. Er werden 4
singles en 4 dubbels gespeeld. We
zijn begonnen met 2 dubbels, jammer genoeg voor Tim en Tijs werd
deze dubbel in 2 sets verloren met

21-9 en 21-14. Jesper en Martin hebben de dubbelgewonnen in
2 sets met 19-21 en 18-21. De single is gewonnen door Jesper, Tim,
Martin en Tijs hebben deze verloren,
maar de sets van Tijs waren wel erg
spannend en op het nippertje verloren met 21-19 en 21-19. Als laatste
zijn er nog twee dubbels gespeeld
waarbij Tim en Martin de sets verloren hebben, maar hier ook weer
erg close met een 2e set van 21-18.
Jesper en Tijs maakten het helemaal
spannend met uitslagen van 21-18
en 22-20, maar helaas net niet een
punt behaald. Daarmee hebben wij
de 1e competitiewedstrijd verloren
met 6-2.
De jongens hebben uitstekend gespeeld en zullen de thuiswedstrijd
tegen Amersfoort zeker proberen
in ons voordeel te beslechten. Volgende week spelen we thuis in “De
Boei” om 10.00 uur.
Team 1 en de senioren teams zullen
ook thuis spelen. Dus als u denkt ik
wil dit team en de anderen wel eens
zien spelen, u bent van harte welkom om ons aan te moedigen!

Atlantis 2 speelt
gelijk tegen OVVO
Mijdrecht - Na een goede
voorbereiding deze week
van Atlantis 2 bestond het
aanvalsvak uit: Auke van
der Zijden, Alex van Senten, Eline Laaper en Wilma
Kranenburg. In het verdedigingsvak werd gestart
door Jimmy de Koning, Peter van der Wel, Kim Stolk
en Melissa van der Stap. In
de 1e minuut werd er gelijk gescoord door beide
partijen.

terugkwamen door een
vrije bal. Zo gingen het gelijk op tot 9-9. Bij de stand
van 11-10 werd er gewisseld met Berry de Jong
voor Alex van Senten en
kwam Tamara Gortenmulder voor Wilma Kranenburg in de plaats. In de
laatste 2 minuten van de
wedstrijd kreeg Atlantis 2/
Fortis drie strafworpen tegen waarvan er twee van
de drie ingingen.

Dit ging zo door tot 4-4.
Daarna liep Atlantis 2/Fortis uit met 6-4, maar OVVO 4 kwam voor de rust
terug met 7-7 door wat
schoten en een strafworp.
In de rust werd door de
coach nog het een en ander doorgesproken en een
vakbespreking gehouden.

Zo kwam het uiteindelijk
op een gelijke stand van
12-12. Heel erg jammer,
want Atlantis gingen met
z’n allen voor de winst.

Atlantis 2 gingen weer met
goede moed de 2e helft in.
In de 3e minuut kreeg Atlantis gelijk een schot tegen waar wij weer gelijk

De doelpunten in deze wedstrijd werden gemaakt door Auke van der
Zijden (5), Peter van der
Wel (3), Alex van Senten
(2), Kim Stolk en Jimmy de
Koning (1). Op 27 september speelt Atlantis 2 tegen
Luno 2 in Linschoten om
17.00 uur.

Super de Boer sluit
meerjarig sponsorcontract
af voor -D- en E-jeugd
Vinkeveen - Afgelopen zomer heeft
Super de Boer een meerjarig sponsorcontract afgesloten met Hertha.
Vanaf seizoen 2008-2009 prijkt de
naam Super de Boer op de shirts
van de D2, D3, E1, E2, E3 en E4. De
twee eigenaren van Super de Boer,
Bas Bobeldijk en Vincent Schuijt, laten zo zien enorm betrokken te zijn
met de Vinkeveense jeugd. Zij sponsoren ook al 7 jeugdteams van de
Vinken. Voorzitter Harry van Genderen en jeugdvoorzitter Michel Klink-

hamer zijn in hun nopjes met de
nieuwe sponsor. De kleding ziet er
prachtig uit en Hertha is trots dat
Super de Boer tot één van de belangrijkste sponsors van Hertha behoort. Op vrijdag 11 september zijn
alle door Super de Boer gesponsorde teams op de foto geweest.
Bas en Vincent waren daarbij aanwezig. De teams gingen stuk voor
stuk op de foto en tot slot iedereen
samen. Een indrukwekkend gezicht
om iedereen zo in die mooie kle-

ding te zien. Na de fotosessie zijn
alle teams en begeleiding vertrokken naar de winkel aan de Plevierenlaan. Net als met de Vinken stonden werknemers van Super de Boer
klaar met een enorme hoeveelheid
ballonnen voor een heuse ballonnenwedstrijd. Na allemaal hun naam
te hebben ingevuld lieten de kinderen de ballonnen los. Met een redelijke wind gingen de ballonnen richting Duitsland dus wie weet waar ze
terecht komen.

Argon G-ers verliezen nipt
van de Rabo-selectie
Mijdrecht - Op een zon overgoten sportpark van de sv Argon was
het goed toeven deze zondagmiddag, een grote groep Rabo’s onderleiding van Directeur Ruud, kwetsbaar knietje, dus deze middag coachend om de Rabo top, of tob, een
TOP prestatie te laten leveren tegen
het Argon G team.
Het voltallige G team startend in
een behoudende opstelling om de
kracht van de Rabo’s te kunnen
controleren, gingen van start, rond
de klok van 13.00 uur onder leiding
van de bekwaam leidende scheids
Gert van Hasselt.
Na wat chaotische momenten voor
beide doelen was het toch de Rabo
wat naar 0 – 2 uit liep, voordat Martin met een prachtige kopbal uit een
voorzet van Danny 2 – 1 maakte.
Ook de 3 – 1 kwam wat gelukkig
tot stand, Arno vol in de zon kijkend
kon deze hoge bal net niet uit het
doel houden, maar net voor de wissel wist hij een zeker lijkend doelpunt uit de benedenhoek te duiken.

De tweede helft ging het G team
voortvarend van start, de Rabo’s
hadden het nu een stuk lastiger, een
feller spelend G team kwam op 2 –
3 door een pracht schot van Martin,
de 3 – 3 werd door Barry gescoord,
waarbij keeper Forstheuvel, waar
kennen wij deze naam van?,
niet helemaal vrijuit ging, maar zich
een paar minuten later revancheerde, een verre uittrap kon door de
verdediging niet weggewerkt worden en het stond 3 – 4 .
Vermoeid
De G-ers gingen wederom voluit,
de vermoeid ogende Raboploeg,
hield nog stand, schoten van Rob
en Rene misten nog de juiste richting, toch kwam er een prachtige
aanval over rechts, wat doeltreffend
was, Danny stuurde Martin weg en
na een rush van 30 meter was zijn
prachtige schot ook voor de doelman te veel, via de paal 4 – 4.
Hierna had o.a. Frank de wedstrijd
kunnen beslissen, in het voordeel

van de G ploeg, maar tot 2 maal toe
lukte het net niet om te scoren.
Iedereen verzoende zich al met een
gelijk spel, dus strafschoppen, het
enige minpuntje op de scheids deze middag was zijn uurwerk, inmiddels allang in blessure tijd, er was
in deze zeer sportieve pot, geen ene
blessure, toch een Rabo doelpunt,
onhoudbaar in de kruising achter de
voortreffelijk keepende Arno 4 – 5.
Na deze 5 minuten? blessure tijd
floot “onze scheids “deze bijzondere
wedstrijd tot een, goed einde, af.
De prachtige WISSELBEKER beschikbaar gesteld door, BOXCE
SPORTPRIJZEN, mag voor een jaar
in de prijzenkast van de Rabobank,
samen met de fraaie fotolijst aangeboden als aandenken voor het
sponsorschap.
Na een gezellig samen zijn na afloop van dit uitermate sportieve
treffen werden de eerste afspraken
voor 2009 alweer gemaakt, om dit
voetbal gebeuren wederom glans te
geven.
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Spannende meisjesfinale
schoolhandbal
De Kwakel - Maar liefst 68 teams
van de basisscholen in Uithoorn en
De Kwakel hebben afgelopen weken meegedaan aan het jaarlijkse
Schoolhandbaltoernooi. Het toernooi werd gespeeld bij KDO en Legmeervogels en was verdeeld over
twee woensdagmiddagen. De organisatie, dit jaar in handen van KDO,
spreekt over een geslaagd toernooi
met mooi weer.
‘Het was een druk maar zeer geslaagd toernooi’, zegt Chantal Bartels van de Jeugdcommissie van
KDO. ‘De eerste dag (woensdag
10 september) hebben we op maar

liefst vier velden gespeeld bij KDO:
op het verharde veld buiten, in de
sporthal en op het grasveld hebben
we nog een gewoon veld en een miniveld uit moeten zetten.’ Door het
mooie weer en de inzet van vele vrijwilligers is alles weer naar wens
verlopen.
Kinderen van de Springschans, het
Startnest, de Kwikstaart, de Kajuit,
de Zon, de Tweemaster, de Regenboog, de Antoniusschool en de Toermalijn streden in hun eigen poule (ingedeeld per groep, jongens/
meisjes) om de winst. De winnaars
uit elke poule kregen een mooie beker mee naar huis. Voor de verlie-

zers ook niet getreurd, want er was
voor iedereen een vaantje als aandenken.
Spannende finale
Voor groep 8 waren de wedstrijden
extra spannend, want de winnaars
bij de jongens en de meisjes mogen
meedoen aan de Afdelingskampioenschappen van het Schoolhandbal, later in het seizoen. Bij de meisjes ontaarde dit in een spannende
finale tussen de Springschans en de
Zon. De meiden van de Zon wonnen
dit uiteindelijk. Bij de jongens mag
de Springschans (zie foto) naar de
regiofinale.

KDO E1 is Legmeervogels
E1 de baas in streekderby

Eerste officiële skate
competitie in Uithoorn
Uithoorn - Het plan werd geboren zo rond begin mei toen Tobias
Ooijevaar van Stichting Cardanus
eens poolshoogte nam bij de skatebaan en met verschillende jongeren die daar aan het skaten waren
een gesprek heeft gehad wat zij van
het idee vonden om een skate competition (of in gewoon Nederlands:
wedstrijd) te houden. Er was meteen
al enthousiasme voor het plan en
vooral Erik Droogh zelf een enthousiaste skater, vond het meteen een
gaaf idee. Want de skatebaan die bij
de sluis in de busbaan ligt is wel aan
renovatie toe. Maar er moest nog
heel wat geregeld worden voor het
zover was. Er moest gekeken worden naar de opzet, de indeling, de
wedstrijd zelf, eventuele sponsors
zoals winkels en bedrijven.
Gelukkig waren er sponsors te vinden zoals C1000 die cola ter beschikking stelde. De andere sponsors kwamen voornamelijk uit Amsterdam van gespecialiseerde winkels in skaten die ook prijzen beschikbaar hebben gesteld. Dat heeft
ook te maken met het feit dat Erik
voornamelijk zelf in Amsterdam
skate en daar ook mensen heeft
benaderd en reclame gemaakt via
posters en flyers. Maar ook buurtbeheer Meerwijk heeft geld in het
project gestoken. Wat de renovatie betreft gaat dit om nieuwe obstakels. Die zijn behoorlijk prijzig en
de obstakels die er nu staan zoals
een half pipe is al weer 15 jaar oud
en de rest van de obstakels al tien
jaar oud. Een klein obstakel kost al
gauw minimaal 3000 euro qua aankoop en plaatsing.
De baan
Hoe is de skatebaan eigenlijk gestart. Erik vertelt: “Lokale skaters
van toen hebben destijds geld ingezameld en er zelf ook geld in gestoken en in samenwerking met de gemeente is toen de skatebaan aangelegd”. Maar helaas ziet de skatebaan
er zo langzamerhand een beetje armoedig uit en men is daarover nu in
onderhandeling met de gemeente.
Zelf is Erik een jaar of drie geleden
met skaten begonnen. “Ik houd van
agressieve sport en je kunt je energie erin kwijt en je evenwicht verbeteren.
Als je valt moet je meteen weer
doorgaan. Het geeft een kick. Je
bent constant bezig met jezelf te
verbeteren hoe extremer hoe beter.
Het gaat erom hoe snel je begrijpt
hoe je moet bewegen met skaten.
Het helpt ook om naar anderen te
kijken daar leer je van. Je kunt salto’s maken en hoe houd je dan je
evenwicht in de lucht”. Skaten is een
individuele sport. Er zijn drie soorten skaten: Inline Skaten, met een
skateboard en met een BMX fiets.

Een skateboard kost tussen de 60
en 80 euro en een BMX fiets rond
de 1000 euro. Skates om mee te beginnen kosten rond de 150 euro.
Alle onderdelen van de skates zijn
los te kopen en je kunt zelf bepalen
hoeveel wielen je wilt. De meesten
hebben twee of vier wielen. Erik zelf
rijdt op drie wielen. Het inschrijfgeld
was 5 euro per deelnemer en je kon
zelf bepalen voor welk onderdeel
je mee wilde doen of aan meerdere onderdelen maar voor elk onderdeel moest apart inschrijfgeld betaald worden. Voor elk onderdeel
heb je ook dezelfde uitrusting nodig zoals een beschermhelm, kniebeschermers, schoenen en polsbeschermers.
Leeftijden
Elke categorie was weer in twee
leeftijdsgroepen onderverdeeld van
onder de zestien jaar en boven de
zestien jaar. Je kon twee rondjes rijden en elke ronde duurde één minuut. De bedoeling was dat je zoveel mogelijk trucjes moest doen. Er
was ook een jury die beoordeelde.
Natuurlijk moest je proberen zo
min mogelijk fouten te maken en zo
min mogelijk te vallen. Ook werd de

De Kwakel - Na een goede reeks
in de bekerronde moest KDO E1
voor de 1e competitiewedstrijd in de
1e klasse KNVB op bezoek bij Legmeervogels E1. Van oudsher een beladen wedstrijd omdat de spelers elkaar van school al kennen en vooraf ´de messen al geslepen waren´.
Dit was ook te merken aan de opkomst van de toeschouwers, die in
het zonnetje langs de lijn in afwachting waren wat er zou komen.
Beide ploegen starten met 7 spelers
in de basisopstelling. Met bij KDO
Dahley op goal, Jasper en Max in
de verdediging, George en Thijs op
het middenveld en Stan en Mika in
de voorhoede. Thomas starte als 1e
wissel.
Het eerste gedeelte van de wedstrijd was van beide kanten aftasten
en kijken wat de tegenstander deed.

Hierbij kregen beide ploegen enkele kleine kansen, waarbij naarmate de wedstrijd vorderde KDO beter
in haar spel kwam en een overwicht
kreeg. Dit resulteerde in de 20e minuut in een fraaie aanval waarbij uit
een voorzet van George uiteindelijk
Stan de 0-1 kon aantekenen. Daarna bleef het spel op en neer golven,
waarbij qua veldverdeling en veldspel KDO de betere partij was. Blijkbaar had de theoretische uitleg, die
voorafgaand de wedstrijd was gegeven, zijn uitwerking gehad.
Vlak voor de rust werd het 0-2. Via
een mooie dieptepas schoot Mika
goed in waarbij de keeper de bal
nog net kon keren, in de rebound
was het echter Stan die de bal kon
intikken.
Dat de wedstrijd anders verliep
bleek wel na de rust. Legmeervo-

gels kwam binnen een paar minuten op 1-2 door een mooi afstandschot. Daarna een onrustiger KDO
omdat de posities niet goed werden
vastgehouden en er vaker balverlies
werd geleden. Toen dit herpakt werd
was het Mika die via een mooi schot
de 1-3 scoorde. Dat de wedstrijd niet
gedaan was bleek vlak daarna wel,
toen na balverlies op het middenveld Legmeervogels de 2-3 maakte. En direct ging aandringen om
meer te krijgen. Na een geweldig –
op z´n engels- afstandschot van George die de keeper in de rechterbovenhoek passeerde, was het gedaan
met de weerstand en werd het 2-4.
KDO kreeg daarna via mooie combinaties nog enkele kansen, waarbij
uiteindelijk de 2-5 op het scorebord
kwam. Een prima start van KDO E1
in deze leuke streekderby.

moeilijkheidsgraad beoordeeld. Er
was ook een viervoudig Nederlands
kampioen bij hoewel die niet meegedaan heeft. “Die kan salto’s maken zo hoog als het dak” vertelt Erik.
Iedereen was duidelijk enthousiast
en na afloop waren er waardebonnen en nieuwe skate planken. “We
hebben van iedereen leuke reacties
gehad en ook het buurtbeheer was
tevreden aldus Tobias. Het is een
sportief evenement en het heeft duidelijk een meerwaarde. De sportopbouw van Stichting Cardanus heeft
ook meegeholpen en de lokale jongeren. Erik is ook van plan om zelf
skatelessen te gaan geven en voor
informatie kun je een e-mail sturen
naar erikskatelesuithoorn@hotmail.
com. Voor algemene informatie kun
je terecht op www.skatepark-uithoorn.hyves.nl.
De winnaars van de verschillende categorien waren:
BMX onder de 16 : Woody Lindoorn, BMX boven de 16: Kevin
Groenendaal, Inline Skaten onder
de 16 : Ivo Vegter, Inline Skaten boven de 16 : Danique Stroeve, Skateboarden onder de 16: Martijn Vermeulen en Skateboarden boven de
16: Bastiaan Border.

Een glunderend team na de uiterst belangrijke overwinning op Pinoké

Derde overwinning op rij

Qui Vive jongens B1 wint
topper tegen Pinok
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
werd in De Kwakel de topper gespeeld tussen Qui Vive B1 en naaste concurrent Pinoké. Voor het eerst
sinds drie jaar werd deze altijd sportieve maar beladen ontmoeting afgesloten met winst voor de Uithoornse hockeyers. Een knappe
prestatie, aangezien Pinoké al jaren een van de toonaangevende
teams in de hoogste klasse is, en na
de voorrondes meestal doorstroomt
naar de landelijke competitie.
Dit keer trok Qui Vive aan het langste eind, mede door zeer gedisciplineerd spel en als sterk collectief. Pikant detail is dat Pinoké dit jaar onder de hoede staat van QuiVive’s
trainer van vorig jaar, Maarten Bos.
Belangrijke uitslag
Vorige week werd Xenios al met 52 verslagen. De uitslag van de hockeywedstrijd tegen Pinoké zou zeer
belangrijk worden voor het verdere verloop van deze voorrondes. De
twee hoogstgeëindigde teams uit de
twee Topklassen zullen in de playoffs beslissen wie na de herfst landelijk gaat spelen. Qui Vive ging gelijk sterk uit de startblokken. Na 4

minuten wist Qui Vive al de eerste strafcorner te forceren, die beheerst door Tom Günther in de touwen werd gepusht. Het spel golfde
heen en weer en ook Pinoké werd
gevaarlijk in de Uithoornse cirkel.
Keeper Mats Kaas maakte echter korte metten met de aanvallen
van de Amsterdammers. Pas in de
22ste minuut kon Pinoké scoren uit
hun derde strafcorner. De Qui Vive mannen lieten zich echter niet
uit het veld slaan en bleven achterin de bal rondspelen en de diepte
zoeken naar de spitsen met mooie
scoops over de Pinoké verdediging.
De ruststand was 1-1, maar het publiek voelde dat er meer in zat voor
de Uithoornse boys, die onder professionele begeleiding van Erik Otto, Thomas Vader en manager Pieter
Bas Kolenberg enorm gegroeid zijn.
Initiatief
In het begin van de tweede helft nam
Qui Vive weer het initiatief. Bijna wist
Stijn Kluft te scoren uit een rebound,
maar raakt daarbij zelf gewond aan
zijn hoofd. Na een korte blessurebehandeling werd de toegekende
strafcorner door Tom Günther adequaat afgerond met een rake sleep-

push, waarmee hij de stand op 2-1
bracht. Hoewel Pinoké enkele strafcorners kreeg toebedeeld, was het
Qui Vive die het spel dicteerde.
Heel jammer was het dat het doelpunt van Daniël de Graaf, een volley,
wegens sticks werd afgekeurd, want
anders hadden de Uithoornse mannen op rozen gezeten. Veel mooie
combinaties werden gezien, maar
de kansen werden helaas niet benut. Nu moest tot het eind geknokt
worden om de verdiende drie onverwinningspunten in de wacht te spelen. De laatste tien minuten was de
druk op het Uithoornse doel groot,
maar keeper Kaas was in topvorm
en ook de verdediging met Alkwin
Kleine, Marc van Zijverden, Jacob
Veerhuis en Wouter Haremaker liet
geen steken vallen. Na afloop was
de ontlading groot. Met een ereronde, en toegeklapt door het in grote
getale opgekomen publiek, lieten de
jongens zich deze knappe overwinning goed smaken.
Volgende week staat de uitwedstrijd
tegen de Reigers uit Hoofddorp
op het programma. Ook dan moeten de mannen weer uiterst scherp
zijn, willen ze de opgebouwde voorsprong niet uit handen geven.
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KDO 1 opnieuw volle buit
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen BSM op het programma. De
mannen uit Bennebroek waren
om de woorden van het programmaboekje te gebruiken ‘de koploper op basis van het alfabet’. Zij
wonnen namelijk hun eerste twee
wedstrijden met 2-1 tegen respectievelijk RKAVIC en Nederhorst.
KDO 1 had zichzelf voorgenomen
om de zure nasmaak van vorige
week (1-4 verlies tegen Diemen)
weg te spoelen. Trainer Ron Langhout startte met de volgende elf
spelers: Peter Onderwater, Dennis
Onderwater, Maykel Sitvast, Michael Meijer, Bart Tilburgs, Patrick
Schijff, Sven Vlasman, Paul Hogerwerf, Jim Voorn, Rick Kruit en
Doron Borger. KDO begon ditmaal
wel de wedstrijd geconcentreerd
en vanaf het begin af aan ontspon
zich een gelijkopgaande wedstrijd.
Beide teams deden weinig voor elkaar onder en gevaarlijke aanvallen waren er nauwelijks te bespeuren. BSM was via standaardsituaties sterk, terwijl KDO kon profiteren van de ruimte achter de Bennebroekse verdediging. Met een 00 stand werd de rust bereikt. Logischerwijs probeerde trainer Langhout ‘tijdens de thee’ zijn mannen
ervan te overtuigen dat er meer te
halen was deze middag.
Spelbeeld
In de tweede helft eenzelfde spelbeeld met wederom amper kansen voor beide ploegen. De wedstrijd leek af te stevenen op een 00 eindstand, maar Rick Kruit wist
daar in de 75e minuut een stokje voor te steken. Kruit ontving
een bal van Sven Vlasman en kon
door sterk aan de bal te blijven de
Bennebroekse doelman verschalken, 0-1. BSM probeerde d.m.v.
een waar ‘alles-of-niets offensief’

de gelijkmaker te maken. Eenmaal
waren zij dichtbij een goal, maar
keeper Peter Onderwater plukte de bal knap uit de linkerbenedenhoek. Uiteindelijk na ruim 90
minuten floot de scheidsrechter
af en was de tweede uitoverwinning in deze competitie een feit.
Door deze overwinning stijgt KDO
een plek in het klassement naar
de zesde plaats. Volgende week
wacht de altijd boeiende streekderby tegen Ouderkerk. Ouderkerk
is de competitie zeer matig begonnen en heeft nog geen enkel punt
bemachtigd.
Voor KDO is Ouderkerk de afgelopen jaren een groot obstakel gebleken. Door het wegvallen van
Arthur Vinkenoog, topscorer Rutger Baas en Michel Zeegers heeft
de ploeg echter kwaliteit ingeleverd. Kortom, misschien mag de
familie Verheul ditmaal bij Sinterklaas komen om te worden uitgelachen door de Kwakelse tak van
de familie Hogerwerf. De wedstrijd
begint om 14:00 uur en hierbij bent
u dan ook van harte uitgenodigd
om te komen kijken!
KDO 2
Ook KDO 2 deed afgelopen zondag ook positief van zich spreken.
In de uitwedstrijd tegen Bloemendaal wisten ook zij de drie punten mee naar De Kwakel te nemen. KDO won verdiend met 1-3
met de volgende doelpuntenmakers JP Verbruggen, Ken van Hasselt en Michael Fritschy. Door deze overwinning heeft het 2e al zeven punten weten te bemachtigen uit drie wedstrijden en mag
zich gedeeld koploper noemen in
hun klasse. Volgende week zondag
wacht tevens voor hun een beladen thuisduel, want RKDES 3 komt
op bezoek. Deze wedstrijd begint
om 11:30 uur.

Dames Qui Vive halen
weer 3 punten
De Kwakel - Na de goede competitiestart van vorige week waarin
de dames van Qui Vive de uitwedstrijd tegen de Drachtster Mixed
Hockey Club ‘De Graspiepers’ met
6-1 wonnen stond er dit weekend een zwaardere wedstrijd tegen Shinty op het programma. Shinty is een team dat vorig jaar onderin tegen degradatie moest vechten,
maar dat dit jaar veel versterkingen
binnen hebben gehaald. Qui Vive
begon erg goed aan de wedstrijd.
Door snelle passing werden de spitsen goed aangespeeld en konden
er veel kansen gecreëerd worden.
Eva Abrahams was scherp in de cirkel en kon een aantal strafcorners
creëren. Deze corners misten allemaal net het doel van Shinty. Uiteindelijk kwam de ploeg uit Driebergen
ook beter in de wedstrijd en konden ze iets meer onder de druk van
Qui Vive uitkomen. De rest van de
eerste helft werd dan ook grotendeels tussen de 23-meterlijnen gespeeld. Beide ploegen konden nog
maar weinig kansen creëren. Na de

rust was het de dames uit Uithoorn
die het beste van start gingen. Shinty werd weer erg onder druk gezet.
Het was Reneé Broggel die met een
mooie loopactie over de achterlijn
de cirkel binnenkwam. Daar waar
iedereen een pass op Eva Abrahams
verwachte, ging Reneé zelf door
en duwde de bal langs de keepster en een speelster het doel in. Na
dit doelpunt werd er goed druk gehouden op het doel van Shinty. Er
werd echter geen doelpunt meer
gemaakt. Bij deze 1-0 stand zette
Shinty aan het einde van de wedstrijd alles op alles. Waar dit vorig
jaar nog een zwak punt was van Qui
Vive werd de wedstrijd nu goed en
rustig uitgespeeld. Weer 3 belangrijke punten voor Qui Vive dus.
Volgende week spelen de dames de
streekderby tegen Amstelveen. In
de oefenwedstrijd een aantal weken geleden werd er ondanks een
veldoverwicht gelijk gespeeld. Qui
Vive zal er alles aan doen om ook
dan weer 3 punten mee naar huis
te nemen.

Zondagvoetbal

Legmeervogels nog
zonder puntverlies
Uithoorn - Na ruim 200 minuten voetbal is Legmeervogels nog
steeds zonder punt verlies en is
er nog geen ploeg in staat geweest om de verdediging van de
Vogels te passeren. Ook in het
derde duel van deze competitie
is CTO’70 er niet in geslaagd om
Patrick brouwer, de doelman van
Legmeervogels te passeren. De
start van de competitie 2008 –
2009 is dus buitengewoon overtuigend.
De trainer van Legmeervogels Danilo Racitie heeft
er weer ook in dit duel, tegen
CTO’70 weer moeten improviseren immers hij zit met een waslijst
aan geblesseerde spelers. Toch
is het weer gelukt om een goed
team op de been te brengen. De
Vogels begonnen zeer aanvallend
tegen CTO’70 en wist binnen 15
minuten een groot aantal kansen
te creëren maar tot een treffer
kwam het nog niet. CTO’70 zette
daar veel inzet tegen over maar
hun aanval was niet in staat om
ook maar een kans te creëren.
Patrick brouwer heeft dan ook
een rustig kwartiertje gehad. hij
hoefde niet in actie te komen.
Zijn collega aan de ander kant
daarin tegen moest alle zeilen bijzetten om Legmeervogels van een
treffer af te houden. Het was een
genot om naar een aanvallend
Legmeervogels te kijken. Dan
breekt de 17e minuut aan. Legmeervogels krijgt een vrije trap
ter hoogte van de middenlijn. En
daar hield het dan gelijk mee op.
De scheidsrechter kwam strompelend naar de zijlijn en te la-

ten kijken naar zijn rechter been.
De blessure van de scheidsrechter was zo ernstig dat hij het duel moest staken. Per auto van de
verzorger van Legmeervogels is
hij naar het ziekenhuis in Hoofddorp gebracht waar door de doktoren een flinke spierscheuring
werd geconstateerd. De wedstrijd
werd dus gestaakt na 17 minuten
voetbal in de eerste helft met een
bril stand op het scorebord 0-0.
De verwachting is dat deze wedstrijd half november wordt uitgespeeld. Voor het duel van Legmeervogels 1 heeft ook Legmeervogels 2 een competitiewedstrijd
gespeeld. Zij voetbalden wel het
hele duel uit en stapte naar een
spannend duel als overwinnaars
van het veld. Diemen werd met
duidelijke cijfers verslagen. Legmeervogels 2 – Diemen 2 werd
5-3 in het voordeel van de thuisclub. Na deze goed 17 minuten
voetbal van Legmeervogels rest
hen nu in de competitie een 2-tal
loodzware uitwedstrijden. Eerst
gaat men aanstaande zondag op
bezoek bij de FC Weesp en de
week daarop, weer een uitwedstrijd maar dan tegen het altijd
moeilijk te bestrijden Abcoude.
Dit programma geldt deze keer
ook voor Legmeervogels zondag
2 dat beide keren dezelfde tegenstander treft als het eerste elftal.
Het programma voor aanstaande
zondag luidt dan ook FC Weesp
1 – Legmeervogels 1 aanvang
14.00 uur en FC Weesp 2 – Legmeervogels 2 aanvang 11.30 uur

Biljarten

Maus de Vries scoort
dikverdiende remise
De Kwakel – In de biljartcompetitie
van de Veen en Rijnstreek stond afgelopen week de derde competitieronde op het programma. Het team
van Frans van Doorn, dit jaar uitkomend in de C4 libreklasse, moest
het uit opnemen tegen Westerhaven
uit Alphen aand de Rijn. Als 4e speler speelt Maus de Vries in dit team.
Maus biljart nog niet zo heel lang.
Het minimaal aantal te behalen caramboles in deze klasse is 35. Dat
dit een hele kluif word voor Maus
was vantevoren bekend. Ook in de
biljartsport geld echter dat je altijd
een kans hebt. Zo bleek ook voor
Maus. Met af en toe onnavolgbare ballen scoorde Maus er toch lekker op los. Zo kon het gebeuren dat
Maus in 47 beurten zijn caramboles
bij elkaar had gespeeld. Zijn tegenstandster moest er nog maar één,
en kon via de aquite gelijkmaken.
Dit gebeurde, maar Maus kon dik
tevreden zijn met zijn resultaat. Eerste speler Frans van Doorn en tweede speler Peter Maijenburg bakken
er tot nu toe weinig van. Ze kwamen beiden niet verder dan een ge-

middelde van rond de 1. Dit is voor
beiden tekort, waardoor de punten
naar de tegenstanders gingen. Ton
Onderwater houd het goede gevoel
van de laatste weken echter vast.
Ook nu scoorde Ton weer 2 punten
voor zijn team, waardoor het resultaat op een 6-3 nederlaag kwam.
C5
In de C5 stond een clubontmoeting
op het programma. De beide teams
van ’t Fort moesten tegen elkaar uitkomen. Gerard Plasmeijer, de sluwe vos, liet zien dat zijn team voor
de overwinning ging. Tegen invaller
Tom Pouw had Gerard aan 28 beurten genoeg om zijn partij uit te maken. Tom stond erbij en keek ernaar. Jammer maar helaas. Robert
van Doorn, ditmaal 2e speler, kon
geen vuist maken tegen Willem Holla. Willem trok de stand weer gelijk.
Leon Loos is de laatste weken aardig op dreef. Tegen Chris Draaisma speelden beiden spelers geen
hoogstaand spel, maar spannend
was het wel. Leon had als eerste
zijn caramboles behaald. Chris kon

nog gelijk komen, hij bleef echter op
1 carambole steken. Dit is dan altijd heel vervelend. Gerard Schellingerhout, normaal wisselspeler, mag
toch elke week op komen draven.
Gerard had in de eerste twee ronden de volle buit binnengehaald.
Ook deze week kon weer een overwinning op zijn palmares worden
bijgeschreven. Het team van Gerard
won hierdoor met 7-2, een knappe
prestatie. In de C2 speelt het team
van Theo Gahrmann. Theo, voorheen uitkomend in de C1, is een
treetje lager gaan spelen. Naarmate de ouderdom toeslaat, worden de
ogen allemaal iets minder. Zo gebeurd het dat bij Theo de ballen op
een haar na mis gaan. Dit leid over
het algemeen tot irritatie. Al liepen
de biljartballen niet goed, de gehaktballen liet Theo na afloop zichzelf goed smaken. Zijn teammaten Gerard Pieterse en Rob Eeckhof kwamen eindelijk weer eens tot
een winstpartij. Met het extra punt
erbij een 5-2 overwinning. Kees de
Bruyn en companen moesten naar
Oude Wetering bij de Sport. Kees
had in Piet de Visser een tegenstander van formaat. Kees speelde niet
slecht, maar Piet gaf maar 12 beurten. Zo kan het gebeuren dat je ver
boven je gemiddelde speelt, en toch
op je donder krijgt. Theo Bartels lijkt
het libre in de vingers te hebben gekregen. Na jaren van driebanden is
het tijd geworden voor het fijne spel.
Theo heeft dat goed onder de knie.
In 33 beurten werd Jan Wesselman
over diezelfde knie gelegd. Een keurige overwinning. Hans van Eijk, de
voorzitter van de biljartclub in De
Hoef, deed Theo na. In precies hetzelfde aantal beurten gaf hij Gerben
de Jong het nakijken. Helaas ging
het extra punt naar de Sport waardoor er maar 4 punten mee terug
gingen naar De Kwakel.
Driebanden
John van Dam speelde vorige week
een dramatische partij. Dit blijft
John de hele week achtervolgen. Hij
is dan ook blij dat er weer een week
voorbij is, want dat kan hij revanche op zichzelf nemen. De tegenstander kon zijn borst nat maken.
Dit gebeurde ook, het kwam alleen
door het bier. John stond langer aan
de tafel dan zijn tegenstander, deze
had dan ook genoeg tijd om het bier
te laten smaken. Met weer een gemiddelde van boven de 1 sloot John
zijn partij winnend af.
Jos Spring in ’t Veld heeft momen-

teel last van lichamelijke klachten.
Zijn gedachten zitten hierdoor ergens anders dan bij het biljarten. In
60 beurten kwam Jos maar tot 32
caramboles. Do van Doorn kreeg
ook 60 beurten van zijn tegenstander, met dien verstande dat hiji wel
de overwinning uit het vuur sleepte. 4-3 overwinning doordat het extra punt naar de tegenstander ging.
Bart de Bruyn is zoekende naar zijn
vorm. Het aantal van 45 caramboles is voor Bart toch iets te hoog gegrepen. Helaas geen punten. Martien Plasmeijer is weer terug van vakantie. Zijn weekje rust heeft hem
goed gedaan. Als enige scoorde hij
2 punten. Plat Voorn kon namelijk
geen vuist maken Jos Verdel.
Het team van Piet Bocxe is van plan
om in de eerste helft danwel tweede helft voor het kampioenschap te
gaan. Piet zelf was deze week afwezig maar had in Jan van Doorn
een prima vervanger. Jan beschikte deze week over een lange adem.
Tegen Ben van de Hoek waren 64
beurten nodig, maar Jan sloot wel
winnend af. Quirinus van der Meer,
de man die al een biljartleven achter
zich heeft, speelde als vanouds. 30
caramboles in 55 beurten mag voor
Quirinus een prima prestatie genoemd worden. Het leverde 2 punten op. Johan van Doorn probeerde
ook een huzarenstukje uit te halen.
Zijn tegenstander was echter op tijd
wakker. Johan kwam uiteindelijk 2
caramboles tekort. Het extra punt
was er wel, een 5-2 overwinning.
In de B2 speelde Alex van der Hulst
als eerste op de avond. Dit kwam
hem goed uit. Alex speelde wonderwel weer eens een puike pot. 0.700
gemiddeld mag in de B2 best genoemd worden. Omdat Alex als eerste had gespeeld werd bij een ieder die het Fort binnen kwam lopen,
zijn prestatie onder de aandacht gebracht. Dit keer stond iedereen het
toe.
Wery Koeleman zat met zijn gedachten al op Peru. Daar moet het biljarten nog uitgevonden worden. Het
leek erop of dat in De Kwakel ook zo
was. Wery kon geen bal goed raken.
Geen punten dus voor hem. Kees
Smit deed daarentegen wel weer
wat er van hem word gevraagd dit
seizoen. Ondanks een doorgevoerde verhoging van zijn aantal caramboles wist Kees eindelijk weer eens
eerder uit te zijn dan zijn tegenstander. 5-2 was de einduitslag.

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 17 september jl. speelde de bridgevereniging “De Legmeer “ zijn derde zitting van de eerste ronde van het
nieuwe bridge seizoen 2008-2009.
Ze hadden deze avond een oneven
aantal zodat er een stilzit was in de”
C” lijn.

Maar liefst 4 keer 1e prijs
voor OBS De Kajuit
Uithoorn - Woensdag 10 en 17 september hebben de Uithoornse basisscholen weer tegen elkaar gestreden voor de fel begeerde bekers
tijdens het jaarlijkse Schoolhandbaltoernooi.
Het toernooi vond dit jaar plaats op
de speelvelden van de Legmeervogels en KDO. Alle kinderen hadden
er zin in en de sfeer was dan ook erg

gezellig. Het waren leuke en spannende wedstrijden om naar te kijken.
OBS De Kajuit sleepte maar liefst 4
keer een 1e prijs in de wacht!!
Met de 4 bekers op zak ging iedereen met een voldaan gevoel naar
huis. De leerlingen van De Kajuit
kunnen niet wachten tot volgend
jaar!!

Legmeervogels F11 voor
een weekje koploper
Uithoorn – Zaterdag jl is het eindelijk allemaal weer begonnen. Legmeervogels F 11 trapte af voor de
nieuwe competitie.. De F11 heeft
een mooie oefenperiode achter de
rug, dus waren we allemaal benieuwd hoe dat in het “echie” zou
zijn.
Jens Smit was er vandaag (gelukkig
voor Martinus) helaas niet bij, dus
met z,n negenen heeft de F11 de
klus geklaard.
Bob Titulaer in de goal, met voor
hem Lars Hogeveen (U), Daniel
Thiesen en Pawan Ratra.
In het midden stonden Lars Hogeveen (A) en Teun de Boer en voorin
was Noah Bouman te vinden. Morvan Somers en Devin Sassen begonnen op de bank.
De F11 starte zeer goed met kansen voor Lars en Noah. Op doel
stond Bob echt alles eruit te ranselen. En als er toch een tegenstander door kwam stonden Daniel, Lars
en Pawan alles tegen te houden. Na
10 minuten kwamen Devin en Morvan erin. Morvan gaf iets meer druk
op het doel van Martinus. Dit lever-

de de F11 de 1-0 op, net voor de rust
door een doelpunt van Lars Hogeveen (A). Met deze stand ging de
F11 rusten en limonade drinken.
Na de rust werd keeper Bob nog
een paar keer getest, maar met fantastische reddingen wist hij zijn doel
schoon te houden. Ook Daan was
weer ouderwets aan het stofzuigeren achterin. Na een mooie actie
van Morvan Suarez Somers kwam
de 2-0 op het bord. De F11 bleef
hard werken en dat werd beloond
met de 3-0 van Noah Bouman. Dat
Martinus ook een keer scoorde, was
verdiend en zo werd de eerste wedstrijd met 3 punten afgesloten voor
de F11. Na de wedstrijd werden ook
de strafschoppen goed ingeschoten door de F11 (zelfs mascotte Rohan schoot zijn pingel erin). Ook
met de strafschoppen was Bob een
ware plaaggeest voor de spelertjes
(2e jaars F) van Martinus. De eerste
overwinning is binnen en dat betekend in ieder geval een weekje koploper in de 5e klasse.
Toppers van deze wedstrijd: Bob Titulaer en Daniel Thiesen.

met 60,83 % maar behouden hierdoor wel hun eerste positie in het algemeen klassement. Als derde eindigde het echtpaar van Schaick met
55,42% en Bob van Liemt en Evert
Wevers als vierde met 53,75%.

In de “A” lijn met 14 paren ging de
eerste plaats net zoals de week ervoor naar het echtpaar Greet en Toon
Overwater met een percentage van
60,76% en nemen tevens de leiding
over in het algemene klassement.
Een gedeelde tweede plaats werd
behaald door het echtpaar Selman
en Ben ten Brink met Jan Bronckhorst die 56,50% scoorden. De vierde plaats was voor Gijs de Ruiter en
Tony de Jonge met 55,56%.

In de “C “ lijn met 11 paren ging de
eerst plaats naar Tini Geling en Jo
Wevers met 63,02% en klommen
daardoor op in het algemeen klassement naar de tweede plaats. Als
tweede eindigde Mieneke Jongsma
en Anneke Meijerink met 59,90% en
werden daardoor derde in de algemene klassering. Derde werden Hetty Houtman en Tina Wagenaar met
52,60. Ondanks dat het echtpaar
Kamp deze avond slechts 45,63%
scoorden behielden zij de eerste
plaats in het algemeen klassement.

In de “B” lijn met 12 paren behaalden Tom de Jonge en Herman
Vermunicht de eerste plaats met
62,92%. Mieke van den Akker & Ada
van Maarseveen een goede tweede

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 0297-567458.

Magisch stijgen en dalen
bij Bridge Vereniging
Uithoorn
Uithoorn - De derde ronde van
de laddercompetitie van BVU
had een gelijkenis met de toverschool van Harry Potter. Ook in
de competitie bewegen de treden de meest onverwachte kanten op zoals de trappen naar de
onderkomens van de tovenaarsleerlingen daar doen.
Plots verscheen daar het paar
Stenny & Herman Limburg uit
het “niets”op de eerste plaats
met een score van 61,25% gemiddeld. Oorzaak, het twee keer
mogen verzuimen waardoor een
eerste goede avond gelijk de top
positie inhoudt! Daar de limiet
van het afwezig zijn twee bedraagt is het de vraag of dit beklijft…maar toch!
Wim Baars & Marcel Dekker hielden als enigen stand en bezetten
nog steeds de tweede plaats met
gem. 58,51% uit drie gespeelde
avonden.
Ben ten Brink & Gijs de Ruiter
verloren hun eerste plek maar
blijven met hun score in de derde
ronde van 54,69%, wat ze op een
gem. bracht van 57,7%, toch goed
in de buurt. Ria Smit & Gerard
van den Bosch waren er voor de
eerste keer niet, konden dan ook
niet falen en dreven naar de vierde plaats met gem.55,73%. De

echte runnes up zijn deze maal
To van der Meer & Tineke van
der Sluijs die met alle drie keer
spelen en nu 61,46%, van de 13e
naar de 5e positie stegen.
Zakte
An Heimeriks & Anke Reems en
Kokkie v/d Kerkhoven & Corrie
Smit klommen van respectievelijk de negende naar de zesde en
van de twaalfde naar de zevende trede. Hetty Houtman & Jos
van Leeuwen zakten een sport
op de ladder en Hennie & Sierk
Goedemoed bleven balancerend
op gedeeld negen/tien staan samen met Gerda en Joop van Duren die ook hun maiden avond
beleefden. Diep gevallen zijn Ineke Hilliard & Huib van Geffen
met hun duikeling van drie naar
elf door een zeer matige 45,83%.
Er worden in totaal 6 wedstrijden gespeeld met in totaal zo’n
40 paren, waarna na de definitieve eindstand een indeling in A,
B en C – lijn plaats vindt.
BVU speelt elke maandagavond
van af 19.45 uur in de barzaal van
Sporthal de Scheg.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, inlichtingen bij de
secretaris Marineke Lang Tel:
(0297)569432.

