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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het officiële

Voorstel college Uithoorn: Irenebrug vervangen door
fiets- en voetgangersbrug

Winkeliers Oude Dorp en
Amstelplein fel tegen
Uithoorn/Amstelhoek - Zoals dat
meestal het geval is met plannen
die al uitgelekt zijn voordat er ook
nog maar iets officieel bekend is, is
er bij de winkeliers van Amstelplein
en het Oude Dorp heel veel onrust
ontstaan. Welk plan? Wel het gaat
over het voorstel van burgemeester
en wethouders, om de Irenebrug te
vervangen door een in ere herstelde
‘Lange Brug’, een brug alleen voor
voetgangers en fietsers. Het autoverkeer zou dan via de doorgetrokken Amsterdamseweg en het opengestelde viaduct van de busbaan
zijn weg kunnen vervolgen. Zoals te
verwachten is de middenstand niet
blij met deze vergaande plannen.
Wouter van Hilten, die namens winkeliersvereniging Het oude Dorp
spreekt, legt uit: “Wij hebben al
maanden geleden duidelijk aangegeven dat wij absoluut geen knip in
de weg wilden. Wij hebben toen als
winkeliersvereniging een officiële,
schriftelijke reactie gegeven. Zelf zit
ik drie keer per jaar bij de gemeente om de tafel en het bevreemdt mij
buitengewoon nu te horen dat dit
voorstel nu ter tafel ligt en donderdag a.s., dus op zo’n korte termijn, in
de raad wordt behandeld. Ook vinden wij het vreemd dat de Amstelhoekers niet bij dit voorstel zijn betrokken.”
Doorstroming
“Bovendien vinden wij dit voorstel
haaks liggen op de plannen van de
gemeente om het dorpscentrum op
te leuken. Natuurlijk zijn wij niet tegen goede doorstroming van het
verkeer en zijn wij een voorstander van een autoluw centrum maar
niet op deze manier. Er is destijds
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niceerd worden.
De Irenebrug heeft een regionale
functie. Om het centrum autoluw
te maken kun je ook met andere
maatregelen komen zoals drempels
en je kunt het vrachtverkeer vanuit de veiling weren en alleen een
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gesproken over een ondergrondse
parkeergarage waar je door kunt
rijden en daar zijn wij het wel mee
eens. Het lokale verkeer zou een
doorgang moeten hebben maar
vrachtwagens zou je kunnen weren. Een goed voorbeeld daarvan is
Hoofddorp.
Als de Irenebrug wordt afgesloten
betekent dat voor alle winkeliers een
enorm verlies aan klanten. Mensen
gaan niet een heel stuk omrijden en
zetten niet hun auto voor de brug
en lopen dan naar de winkels. Het
grote gevaar dreigt dat mensen als
ze eenmaal op de rondweg rijden
denken wij gaan wel even naar Zijdelwaard of door naar Amstelveen.

Het is absoluut noodzakelijk dat die
brug openblijft.
Deze beslissing om de Irenebrug
te sluiten mag niet genomen worden”. Mieke van Mirande is des duivels. “35% van onze klanten komt
uit De Ronde Venen, Breukelen en
Amstelhoek. Als die brug gesloten
wordt moet je vijf kilometer omrijden. Geen gek doet dat. Je gaat of
naar Amstelveen of naar Hoofddorp.
Ook de mensen uit Amstelhoek, die
hun boodschappen altijd bij winkelcentrum Amstelplein doen, gaan alternatieven zoeken. Je gaat niet je
karretje vullen bij AH of de C1000
en dan lopend de brug over. Er moet
beter met de winkeliers gecommu-

doorgang voor personenauto’s maken. Destijds is het plan van de ondergrondse parkeergarage groots
gepresenteerd maar is door ons al
meteen aangegeven dat er wel een
doorgang moest zijn en die is nu
ook van de baan. Als er straks nog
kilometerheffing komt kun je het
helemaal schudden. Ik heb gehoord
dat er een hamerstuk van wordt
gemaakt, dat is toch niet mogelijk.
Dit is werkelijk schandalig! Wouter
van Hilten meldt dat er nog wel een
staartje aan dit verhaal komt. Want
dit kan echt niet!
Verderop in deze krant de plannen
van het college met betrekking tot
het dorpscentrum en de Irenebrug.

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

ARGON-westlandia
SPORTPARK ARGON
HOOFDWEG - MIJDRECHT

BouwbEdrijf midreth

Beloning 250 euro
Mijdrecht - De winkeliers in
Mijdrecht worden er bijna hopeloos
van. Iedere keer worden hun net geschilderde muren bevuild met een
graffiti, een handtekening, zoals
men het ook wel noemt. Zal de jongeman die steeds weer de muren
bevuilt niet begrijpen dat dit op zijn
zachtst gezegd heel irritant is, en dit
de winkeliers heel veel geld kost.

verbouwings
opruiming:

De laatste vier maanden kostte het
schoonmaken hen al ruim duizend
euro. Vorige week is deze muur
overgeschilderd en zie, nu zit het er
weer op. Voor diegene die de gouden tip kan geven die er voor zorgt
dat de ‘ dader’ opgepakt kan worden
ligt 250 euro klaar. Reactie naar: redactie Nieuwe Meerbode, tel: 0297581698.

Twee gewonden bij
u profiteert.
frontale botsing Veenweg
Mijdrecht - Op de Veenweg heeft
donderdag een aanrijding plaatsgevonden waarbij twee automobilistes
gewond zijn geraakt.
Omstreeks 12.40 uur botsten de
twee automobilistes, een 52-jarige
vrouw en een 43-jarige vrouw uit
Wilnis, door nog onbekende oorzaak
frontaal op elkaar.
De 52-jarige automobiliste uit Wilnis
reed over de Veenweg in de richting
van Wilnis. De 43-jarige vrouw reed

haar tegemoet uit de richting Wilnis en reed richting Industrieweg in
Mijdrecht. Door de aanrijding raakte de 52-jarige vrouw gewond aan
haar borst en knieën. Ze is per ambulance naar het Oudenrijnziekenhuis vervoerd. De 43-jarige vrouw is
met onbekend letsel per ambulance
naar het AMC vervoerd.
De politie doet onderzoek naar de
oorzaak van het ongeval.
Foto: Angelique Lagendijk.

Heren: Diverse kostuums 2 stuks 499,Dames: royale kortingen tot 50%
openingstijDen:
Di 9-21 uur, wo/Do/vr 9-18 uur, za 9-17 uur

lutz fasHion m/v, Herenweg 45, 3645 De vinkeveen ,

t: 0297 21 21 21, info@lutz.nl, www.lutz.nl
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier op de website, via tel.
(0297) 29 18 00.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten.
Bij het servicepunt kan bijna
alles geregeld worden wat te
maken heeft met het leven
van alledag.
Servicepunt Mijdrecht,
Hoofdweg 1,
Geopend:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur.
(0297) 38 33 99.
Servicepunt Wilnis,
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr 9.00-16.00 uur.
(0297) 23 76 10.
Voor meer informatie kunt
u kijken op de website
www.servicepuntderondevenen.nl.
Er is ook een mobiel
Servicepunt. U kunt deze bus
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok,
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het
“Ons Streven”,
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk
van 14.15-15.00 uur.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

Als u iets aan de
burgemeester of en
wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur
op dinsdag van 11.00-12.00
uur. Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

Spreekrecht

U mag aan het begin van de
vergadering spreken tot de
gemeenteraad, dit heet het
spreekrecht. Hiervoor krijgt
u maximaal vijf minuten.
Het spreekrecht geldt
alleen voor onderwerpen
die op de agenda staan.
De gemeenteraad kan,
voordat een besluit wordt
genomen, de informatie
betrekken in de vorming
van haar oordeel. Inwoners
kunnen ook voorafgaand
aan vergaderingen van
raadscommissies vragen
stellen aan de leden. Dit
mogen zowel geagendeerde
als niet-geagendeerde
onderwerpen zijn. Wel dienen
de onderwerpen tot het
werkgebied van de commissie
te horen.

Terugblik

Vorige week vond de Week van de Dienstverlening van de gemeente De Ronde Venen
plaats. Het doel van deze week was de dienstverlening aan u als inwoner op festivalachtige
wijze in het zonnetje te zetten.
De week werd op maandag 26 november feestelijk
geopend door wethouder Ingrid Lambregts (o.a.
wethouder dienstverlening). Zij deed dat door bij de
ingang van het gemeentehuis de rode loper voor de
inwoners uit te rollen.
Gedurende de week zijn verschillende activiteiten
georganiseerd, waar u als inwoner enthousiast aan
hebt deelgenomen. Zo hebben negentien inwoners
geluncht met het college van Burgemeester en
Wethouders. Tijdens de lunch op donderdag bood
dhr. Van der Wilt de burgemeester een schilderij
aan, waarop het gemeentehuis uit het jaar 1972
staat afgebeeld. De gehele week kregen inwoners
bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs of volledig ingediende aanvraag voor
een lichte bouwvergunning een cadeaubon van
vijf euro. Veel inwoners hebben hiervan gebruik
gemaakt: er zijn vorige week 299 cadeaubonnen
uitgereikt.
Ook werd deze week voor het eerst door de
gemeente het burgerservicenummer (BSN)
uitgereikt, de vervanger van het sofinummer. De
pasgeboren Nathan Verburg is de eerste inwoner
die het nummer heeft gekregen. Zijn vader kreeg
op het gemeentehuis een taart aangeboden door
de burgemeester. Als gevolg van de invoering
van het BSN kunnen gegevens eenvoudiger en
betrouwbaarder worden uitgewisseld.
De gehele week werd ook gebruik gemaakt van het
gratis recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht en
het Veenbad en kregen alle scholen en voorscholen
een taart van de gemeente voor hun inzet en voor
de prettige samenwerking tussen de scholen en de
gemeente.
De dinsdagavond stond in het teken van de
gemeentelijke adviescommissies. Voor hen werd
een bedankbijeenkomst georganiseerd voor hun
jarenlange vrijwillige inzet voor de gemeente. Op
woensdag werd een speurtocht georganiseerd
voor alle leerlingen van groep zeven en acht uit
de gemeente De Ronde Venen. In totaal hebben
410 leerlingen meegedaan aan de speurtocht
door het gemeentehuis. Volgende week zal op de
gemeentepagina bekend worden gemaakt welke
groep de meeste vragen goed heeft beantwoord en
daarmee de eerste prijs wint: discozwemmen met
de gehele klas. Op donderdag werd een symposium
georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren
van andere gemeenten in Nederland. Ook dit was
een geslaagd evenement. De week sloot af met de
Open Dag van de gemeente. Vele inwoners hebben
deelgenomen aan de verschillende activiteiten
die tijdens deze dag op het Raadhuisplein en
in het gemeentehuis werden georganiseerd. Er
werd gepraat met diverse raadsleden, er werd
bladblaasvoetbal gespeeld, de hoogwerker van de
brandweer werd bewonderd en velen namen deel
aan de speurtocht door het gemeentehuis.
Tijdens de Open Dag konden inwoners hun idee om
de dienstverlening van de gemeente te verbeteren,
indienen. Er zijn veel goede ideeën aangedragen.
Het beste idee wordt volgende week op de
gemeentepagina bekend gemaakt. De winnaar wint
een verrassingsweekend voor twee personen.
Wethouder Ingrid Lambregts (onder andere
verantwoordelijk voor dienstverlening) blikt terug
op een geslaagde week. ,,Ik heb veel enthousiasme
gezien, zowel bij medewerkers als inwoners. Het
is voor medewerkers motiverend om te horen
dat de werkzaamheden die je uitvoert worden
gewaardeerd. Van inwoners kregen we te horen dat
deze week op een laagdrempelige manier duidelijk
maakt dat goede dienstverlening aan de inwoners
topprioriteit is binnen onze gemeente. Daarbij is
mij ook duidelijk geworden dat onze servicelijn een
paradepaardje is waar we trots op mogen zijn.’’

Commissie Remkes presenteert op 21 januari bevindingen
Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

De Onderzoekscommissie Groot Mijdrecht Noord (“Commissie
Remkes”) presenteert op 21 januari 2008 haar bevindingen
aan bewoners en omwonenden van de polder Groot Mijdrecht
Noord. De commissie onderzoekt onder meer de juistheid en
volledigheid van eerder gedane onderzoeken en rapporten over
water en bodemdaling. De commissie is een onafhankelijke
commissie, samengesteld uit deskundigen op het gebied

van water en bodemdaling. Aanvankelijk zou de Commissie
Remkes haar werk eind 2007 afronden. Echter, de commissie
heeft meer tijd nodig om tot een afgewogen en verantwoord
oordeel te komen over de grote hoeveelheid rapporten en
berekeningen. Daarbij hebben de bewoners veel vragen over
water en bodemdaling gesteld. Ook de beantwoording van
deze vragen vergt een zeer zorgvuldige voorbereiding.

Nadat de commissie Remkes haar bevindingen aan de
bewoners heeft gepresenteerd op 21 januari 2008, bespreekt
het provinciebestuur het rapport en de consequenties daarvan.
De vertraging in de rapportage van de commissie Remkes
heeft geen gevolgen voor de planning. Uitgangspunt is nog
steeds dat Provinciale Staten in september 2008 een besluit
nemen over de ruimtelijke strategie.
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Gemeentegids 2008
Onlangs hebt u de nieuwe gemeentegids in de brievenbus ontvangen. Net als vorig jaar is een telefoongids van
de gemeente De Ronde Venen aan de gids toegevoegd.
Mocht u de gids niet hebben ontvangen, dan kunt u deze
afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.
Vermelding gemeentegids

Ontmoetingsplek hoog
op wensenlijstje

De gemeentegids bevat naast gemeentelijke informatie ook
informatie over verenigingen, instellingen en organisaties.
LokaalTotaal B.V.verzorgt de tekst van het niet-gemeentelijke deel.
De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee. Staat uw vereniging,
instelling of organisatie niet of met onjuiste gegevens vermeld in de
gemeentegids? Neem dan contact op met LokaalTotaal B.V. U kunt
dit doen door het reactieformulier in te vullen (deze kunt u vinden
achter blz. 91 in het blauwe notitiegedeelte), of door te bellen met tel.
(040) 26 42 300.

Inwoners hebben behoefte aan een locatie waar de
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten om bijvoorbeeld
samen koffie te drinken of gezamenlijk een activiteit te
ondernemen. Dit was een van de wensen die naar voren
kwam tijdens de tweede lunchbijeenkomst van woensdag
21 november jl. met wethouder Jan van Breukelen (wonen,
welzijn en zorg) en inwoners uit Mijdrecht.

Er is enige vertraging opgetreden in het toepassen van
cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht. Aanvankelijk
zou medio oktober begonnen worden met het houden van
toezicht door middel van camera’s. Dit wordt waarschijnlijk
medio december aangezien in Utrecht, waar de beelden
worden ‘uitgekeken’, de noodzakelijke glasverzelverbinding
niet op tijd tot stand is gekomen. Daarom is vorige week
tijdelijk een richtantenne geplaatst op de liftschacht van het
gebouwencomplex aan De Passage. Met behulp van de antenne
worden de beelden naar de uitkijkcentrale in Utrecht gestraald.
In het voorjaar wordt de antenne weer verwijderd omdat dan
naar verwachting de vaste glasvezelverbinding gerealiseerd is.
Komende weken worden de camera’s opgehangen en treedt het
systeem in werking.

Nieuwe multifunctionele
vrachtwagen voor
gemeente
De afdeling Onderhoud van de gemeente heeft sinds
woensdag 28 november een nieuwe vrachtwagen. Deze DAF
75 heeft veel meer mogelijkheden en is daardoor breder
inzetbaar.

De nieuwe vrachtwagen is voorzien van een haakarmsysteem, waarmee
verschillende containers op de vrachtwagen gezet kunnen worden, en
een kraan van ruim 8 meter. Door deze combinatie kan de wagen ingezet
worden voor werkzaamheden als: het ophalen van takken en grofvuil,
vervoeren van grond en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan
bermen en wegen. Daarnaast zal de vrachtwagen ook gebruikt worden als
strooiwagen en voor het sneeuwschuiven.
De vrachtwagen waarmee de gemeente 11 jaar werkte was aan vervanging
toe. Met de nieuwe vrachtwagen heeft Onderhoud bovendien een schoner
en veiliger vrachtwagen. De DAF is namelijk uitgerust met een Euro5 motor
die schoner en zuiniger is. Bovendien heeft de vrachtwagen een camera
waarmee het zicht van de chauffeur voor en naast de vrachtwagen wordt
verbeterd.

Al 40 kinderen
ondersteund

De Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk dat álle kinderen en
jongeren in De Ronde Venen mogelijk lid zijn van een sport- of spelclub,
ook als daar thuis geen geld voor is. De stichting betaalt het lidmaatschap
van een club en de uitrusting of materialen die daarvoor nodig zijn.
Inmiddels zijn al zo’n 40 kinderen en jongeren blij gemaakt. Ze zijn lid
geworden van verschillende sportclubs (voetbal, korfbal, zwemmen en
judo), de scouting of hebben inmiddels dans- of muziekles. Dat betekent
dat deze kinderen en jongeren in groepsverband sporten of andere
activiteiten doen. En dat is heel goed voor hun lichamelijke én geestelijke
ontwikkeling.
Sporten maakt kinderen fit en gezond en je ontmoet er nieuwe vrienden
en vriendinnen. Er zijn ook andere clubs waar kinderen en jongeren elkaar
kunnen ontmoeten: een knutsel-, natuur- of computer-club, scouting,
muziekles. En ook hier zijn nieuwe vrienden en vriendinnen te vinden. Het
biedt ook ontspanning en daagt je uit om je prestaties te verbeteren. En
bovenal is het goed om te leren in een groep te werken, wat later, in werk
en studie, heel belangrijk is.

Van Breukelen nodigt inwoners van De Ronde Venen uit om tijdens
verschillende lunchbijeenkomsten met hem te praten over aspecten die
opvallen in de buurt en over onderwerpen die mensen bezig houden.
Ook verschillende raadsleden schuiven bij deze informele sessies aan
om mee te luisteren en te praten. Deze keer waren Yousef Rasnabe
(Gemeentebelangen) en Wim Klaassen (De Combinatie) aanwezig.
Behalve de ontmoetingsplek kwamen ook onderwerpen naar voren als:
speelvoorzieningen in de wijken, alcoholgebruik onder jongeren en de
overlast die dat met zich meebrengt, gehandicaptensport voor kinderen
en huishoudelijke hulp. Onderwerpen van alledag, waar de inwoners
met hun ervaringen over vertelden of vragen over hadden. Ook deze
lunchbijeenkomst leverde waardevolle informatie op, die de gemeente mee
kan nemen in de verder ontwikkeling van plannen voor wonen, welzijn en
zorg.
Er volgen naar twee lunchbijeenkomsten, op 17 januari en 21 februari 2008.
Wilt u ook lunchen met de wethouder, dan kunt contact opnemen met de
heer B. Bresser (0297) 291616 of per e-mail b.bresser@derondevenen.nl

Cameratoezicht
vertraagd

Stichting Jongeren Actief:

Meer informatie en aanvraagfomulieren zijn verkrijgbaar bij Servicepunt
wonen, welzijn en zorg:
• Hoofdweg 1 in Mijdrecht , [0297] 38 33 99
maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 13.00 uur
• Dorpsstraat 28 in Wilnis [0297] 23 76 10
maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 16.00 uur
In Waverveen, Amstelhoek, Vinkeveen en De Hoef rijdt wekelijks
een mobiel kantoor. De dienstregeling is te vinden op
www.servicepuntderondevenen.nl. Bellen met één van de
kantoren kan natuurlijk ook.

Openingstijden
gemeentehuis rond
de feestdagen

Tijdens de feestdagen is de gemeente minder goed bereikbaar. Vanaf
vrijdagmiddag 21 december 2007, 12.30 uur tot en met dinsdagmorgen
2 januari 2008, 08.30 uur is het gemeentehuis niet geopend. De balie
Burgerzaken gaat in deze periode op twee dagen wel open.
Voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden kunt u op deze
dagen bij de balie Burgerzaken terecht. Ook voor het aanvragen en
ophalen van reisdocumenten, afgifte van rijbewijzen en het ophalen van
een uittreksel bent u op 24 en 28 december tussen 09.00 en 12.00 uur
welkom.

Vraag rond de feestdagen
tijdig een nieuw document aan!
Om op tijd in het bezit te zijn van een nieuw document, kunt u onderstaand
schema raadplegen.

AANVRAAG DOCUMENT	

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
24 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)

OPHALEN DOCUMENT VANAF

Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

24 december (09.00-12.00)
24 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)
02 januari 2008
04 januari 2008

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ROND KERST EN OUD & NIEUW
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
31 december
01 januari 2008
02 januari 2008

08.30 -16.00 uur + 17.30-19.30 uur
08.30-16.00 uur
08.30-16.00 uur
08.30-16.00 uur
08.30-12.30 uur
09.00-12.00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
09.00-12.00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN
08.30-16.00 uur

Het digitale loket van de gemeente blijft open. Voor bijvoorbeeld een
uittreksel of het doorgeven van een verhuizing hoeft u niet naar het
gemeentehuis. Dit regelt u wanneer het ú zelf uitkomt via
www.derondevenen.nl. U vult online een formulier in en u krijgt uw
uittreksel per post thuisgestuurd. U vindt de digitale formulieren in de
webwinkel (menu-item “Loket De Ronde Venen” > webwinkel).

Servicelijn, uw
helpende hand

De servicelijn bestaat al sinds 2003 en kan door iedereen worden gebruikt om meldingen, klachten en verzoeken over de openbare ruimte en veiligheid door te
geven. Via een speciale campagne houden wij u graag
op de hoogte van de mogelijkheden die de servicelijn
u kunt bieden. Er zijn tien categorieën, waarvan deze
week de categorie ‘Overlast’ verder wordt toegelicht.
Overlast

We leven in een dynamische en complexe samenleving.
Nagenoeg alle activiteiten in onze samenleving brengen
vormen van overlast met zich mee. Niet alleen reguliere
werkprocessen, maar ook bijvoorbeeld nationale feestdagen en
andere evenementen kunnen voor overlast zorgen. Duidelijk is
natuurlijk dat een inwoner die in het centrum van Mijdrecht of op
het industrieterrein woont, meer over-last zal ervaren dan een
inwoner die in het buitengebied woont. Zo heeft elke woonlocatie
zijn voor- en nadelen. Overlast is subjectief. Wat voor de één
nog aanvaardbaar is, kan voor een ander niet acceptabel zijn.
Vormen van overlast die u kunt melden via de servicelijn zijn
overlast van evenementen en overlast dat veroorzaakt wordt
door horecagelegenheden en bedrijven, maar ook overlast
van verkeer, buren, water, stank, baldadige jeugd. In wet- en
regelgeving zijn daarom vaak ook bepalingen opgenomen
over bijvoorbeeld maximaal toelaatbare geluidsproductie of
geluidsoverlast. Overlast die onder de norm die van kracht is blijft,
noemen we maatschappelijke
aanvaardbare overlast. De
norm van maatschappelijk
aanvaardbare overlast wordt
wel eens overschreden.
Wanneer een dergelijke
overschrijding bij de
gemeente wordt gemeld,
wordt de melding bekeken. Bij
het overtreden van de norm
zal dit leiden tot een gesprek
met of een brief naar de
desbetreffende organisatie.
De overlast moet dan wel
gemeld zijn. U kunt dit via de
servicelijn doen.
De servicelijn is op twee manieren te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via www.derondevenen.nl. U kunt het
speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is telefonisch geopend op maandag
tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur via tel. (0297) 29 18 00.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Gebruik van de
Regiotaxi tijdens de
feestdagen

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Omdat de ervaring leert dat tijdens de feestdagen veelvuldig gebruik
wordt gemaakt van de Regiotaxi, wordt u aangeraden tijdens deze dagen
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt zijn
van vervoer door de Regiotaxi op eerste of tweede kerstdag dient u deze
rit(ten) liefst een week, maar minimaal 2 dagen van tevoren te bestellen.
Wanneer u later bestelt, geldt de regel Vol=Vol. Op oudejaarsavond rijdt de
Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te
rijden op de normale tijd, om 06.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen
via telefoonnummer (0900) 899 83 43.

Gewijzigde openingstijden
afvalbrengstation tijdens
feestdagen

Gevonden en verloren
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de registratie en opslag van gevonden
en verloren voorwerpen overgegaan van de politie naar de gemeente,
afdeling Burgerzaken. U kunt ook kijken bij www.verlorenofgevonden.nl
Onderstaande voorwerpen zijn bij de gemeente als verloren of gevonden
opgegeven :

Gevonden voorwerpen
week 47 en 48
-

24 december 2007:

09.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.00 uur

27,28 en 29 december 2007:

-

31 december 2007:

-

09.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur
Gehele dag gesloten

Beperkte openstelling
politiebureau op 24 december
Op maandag 24 december vervalt de avondopenstelling van het politiebureau
in Mijdrecht. Het politiebureau is dan geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

-

Foto camera Nikon
Damesfiets traill
Mobiele telefoon Nokia
(vodafone)
Grijze regenjas merk Acu
Stenen/gipsen hond voor in de
tuin wit/grijs
Damesfiets Batavus
Damesfiets Rivel
Damesfiets Kyoso
Herenfiets Pointer
Herenfiets merk fiets
Diverse sleutels

-

-

Verloren voorwerpen
week 47 en 48
-

-

Postpakket met barcode
3SVQYR0022391
Kentekenplaatje van spartamet
43DJTG

Zwarte opoe fiets merk Ranger
Zwarte opoe fiets merk dd dutch
Damesfiets zwarte sparta
marathon
Kinderfiets Aldo paars/blauw
Mobiele telefoon Nokia 6230i
zilvergrijs met camera er zit een
zwarte streep aan de zij- en
achterkant
Zwarte mobiele telefoon Nokia
Gouden trouwring met inscriptie
1958
Dun gouden armbandje
Zwarte portemonnee
Bruine portemonnee met
gouden ring erop
Zwarte lederen portemonnee
Zwarte langwerpige
portemonnee met rits aan de
achterkant en drukkertje aan de
voorkant
Gouden ketting met hartje, de
letter A, en 4 namen kopjes
Adriaan Lydia Carolien en
Angelique

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl.
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de
website van de gemeente: www.derondevenen.nl.
8 december 2007
Kerstmarkt bij de wereldwinkel

Locatie: Plein voor de winkel. Aanvang: 10.00 tot 16.00

Zaag mee in De Ronde Venen e.o.

Landschapsonderhoud op de Oude Demmerikse Kade, achter Vinkeveen,
van 09.00-14.00 uur (o.a. elzen afzetten en wilgen knotten). Voor materiaal, koffie en soep wordt gezorgd. Zelf zorgen voor een beker, laarzen en
werkkleding. Informatie bij Ton ter Linden: t. (0297) 56 74 37.

9 december 2007
Regiokoor De Ronde Venen zingt voor u
“The cristmas light” en delen van de Messiah

Onder leiding van Gert J. Hans en de medewerking van Caroline Stam,
sopraan en Dirk Out, orgel en het Amsterdams begeleidingsorkest.
Locatie:RK kerk te Mijdrecht/Wilnis, Driehuisplein 1, 3641 BZ in
Mijdrecht. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 15,00

11 december 2007
Lezing IVN: Wintervoedering van vogels in je tuin

IVN-lezing door Ad van Uchelen en Pety Huussen om 20.00 u in
NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis
(achter de Willisstee). Kosten: 3 euro, IVN-leden en -donateurs gratis.
Voor meer informatie: (0297) 25 01 63 of (0297) 28 31 17.

12 december
Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkeerde bijeenkomst voor
mensen (beginnende) dementie, hun partners, familie, vrienden.
Onder genot van een kopje koffie praten de gasten met elkaar over
dingen die zij meemaken en zij wisselen ervaringen en informatie
uit over dementie. Locatie: verzorginghuis Zuiderhof, Futenlaan 50,
3645 GE in Vinkeveen. Aanvang: vanaf 19.30 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt
met servicenormen.

betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter
hoogte van Stadhouderlaan 9, 3641 KC in Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 12 december 2007 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

De Hoef				
De Hoef Westzijde 45 Vergroten van de woonkamer
Lichte bouwvergunning
2007/0808 21-11-2007
op bestaande fundering
Mijdrecht				
Aalscholver 6
Plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak Lichte bouwvergunning
2007/0812
van de woning
Industrieweg 42
Plaatsen van een verlicht reclamebord
Reguliere bouwvergunning 2007/0822
Rendementsweg 10a Veranderen van de indeling van een
Reguliere bouwvergunning 2007/0806
bedrijfsgebouw t.b.v. een sportschool
Rietgans 12
Plaatsen van dakkapellen
Lichte bouwvergunning
2007/0811
Van Ruweelstraat 6
Vergroten van een woning
Lichte bouwvergunning
2007/0809
A.C. Verhoefweg 3
Vernieuwen van een schuur
Reguliere bouwvergunning 2007/0775
Vinkeveen
Rietveld 1
Veranderen van een zijgevel van een woning Lichte bouwvergunning
Vinkenkade
Vernieuwen van 2 zomerhuizen
Lichte bouwvergunning
75R77, 75R78
Winkeldijk 19a R104a Realiseren van een zwembad
Reguliere bouwvergunning

2007/0782
2007/0650

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

Mijdrecht				
Aalscholver 6
Plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning
Bouwvergunning
2007/0812 28-11-2007
Bozenhoven 12
Oprichten van een berging
Bouwvergunning
2007/0803 26-11-2007

20-11-2007

Vinkeveen				
Achterbos 65
Vernieuwen van bijgebouwen bij de woning Bouwvergunning
2007/0649 26-11-2007
Kievitslaan 49
Vergroten van een woonhuis en wijzigen
van de kap op de aanbouw
Bouwvergunning
2007/0623 26-11-2007
Winkeldijk 19a-R25
Oprichten van een recreatiewoning
Bouwvergunning fase 2
2007/0687 26-11-2007

26-11-2007
19-11-2007

Wilnis
Amstelkade 47

20-11-2007
19-11-2007
7-11-2007

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die
fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

7-11-2007
5-09-2007

2007/0802 15-11-2007

Wilnis				
Herenweg 190
Oprichten van een berging
Lichte bouwvergunning
2007/0810 19-11-2007

Vergroten van een woning

Bouwvergunning fase 2

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc,
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen			

Bouwplannen
Met ingang van 6 december 2007 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
bouwplannen:
Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Mijdrecht				
Rendementsweg 10a
Veranderen indeling van een
Reguliere bouwvergunning 2007/0806
bedrijfsgebouw tbv een sportschool
en het vestigen van een sportschool
Vinkeveen				
Baambrugse Zuwe 120, 120a
Verhogen van de liftschachten
Wijzigingsvergunning
2007/0763
Baambrugse Zuwe 141g
Oprichten van een woonhuis en
Reguliere bouwvergunning 2007/0722
zwembad met toegangspoort en
veranderen boothuis/garage”
Arkenpark De Plashoeve 32
Oprichten van een schuur
Reguliere bouwvergunning 2007/0661
Arkenpark De Plashoeve 32
Verplaatsen van een woonschip
Vrijstelling
2007/0690

Opm.
A

B
C
D
E

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor de periode van 5 jaar.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder C te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder D, E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook
mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Verkeersbesluit Stadhouderlaan in Mijdrecht
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit

2007/0697 26-11-2007

Kapvergunningaanvragen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.

Straatnaam

Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen			
Pijlstaartlaan
1 sierkers en 1 els
aanleg tijdelijke in- en uitrit t.b.v. bouwverkeer 2e fase
De aanvragen liggen van 5 december tot 19 december 2007 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Tijdelijke wegafsluiting Bovendijk in Wilnis
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 november 2007, toestemming hebben gegeven om tijdelijk de
weg af te sluiten in verband met takelwerkzaamheden van woonark aan de Bovendijk nabij nummer 9 (en ter hoogte van
de Dotterbloem) 3648 NP in Wilnis. De wegafzetting vindt plaats op zaterdag 8 december 2007. De werkzaamheden vinden
plaats tussen 06.00 uur en 10.00 uur. De bewoners van de Dotterbloem worden door opdrachtgever in kennis gesteld en de
toegang van de Dotterbloem blijft bereikbaar. De weg wordt afgezet voor automobilisten en het fietspad blijft vrij voor fietsers
en bromfietsers.
Tijdelijke wegafsluiting Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 november 2007, toestemming hebben gegeven aan Vitens het
waterleidingbedrijf om tijdelijk de weg af te sluiten om een huis aansluiting voor het waterleidingstelsel te maken. De weg af
sluiting is aan de Baambrugse Zuwe nabij nummer 120, 3645 AK in Vinkeveen. De wegafzetting vindt plaats op donderdag
6 december 2007. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De weg wordt afgezet voor automobilisten, fietsers en bromfietsers kunnen langs de werkzaamheden rijden.
Vergadering Adviescommissie voor het Ouderenbeleid op 17 december 2007
Plaats: Gemeentehuis, kamer 5, aanvang 14.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreektijd bezoekers
4. a. Vaststellen verslag vergadering 22 oktober 2007
b. Zaken na.v. bovengenoemd verslag
5. Afhandelinglijst vergadering 22 oktober 2007
6. Ingekomen en uitgegane post
7 Bijgewoonde vergaderingen
8. Reacties vanuit de rondzendmap
9. Rondvraag
10. Afsluiting
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

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.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

Editie 3:

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

COLOFON
verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
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 BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
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sTIChTING IMET

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

De es
Sinterklaas kwam op bezoek!

Wat was het spannend
allemaal woensdag
Regio - Alle kinderen wachten in
de grote benedenruimte van het
kindercentrum vol verwachting op
de komst van Sinterklaas!
Zij zongen zó hard alle nieuwe liedjes die ze hadden geleerd, dat Sinterklaas precies wist waar hij de kinderen kon vinden. Hij had twee Pieten meegenomen die gekke kunstjes maakten. Er waren een paar
kindjes die een beetje bang waren
van de Pieten en de Sint, maar die
mochten bij de leidsters op schoot.

De kinderen hebben gedanst en
nog meer liedjes gezongen. De Pieten strooiden pepernoten en snoepjes en toen Sinterklaas en de Pieten
weer weggingen kregen alle kinderen nog een cadeautje om mee naar
huis te nemen!
Daarna ging de Sint ook nog eventjes bij de allerkleinste kinderen
langs. Dat werd een heel gezellig
bezoekje, de baby’s waren helemaal
niet bang en vonden die Sinterklaas
met zijn Pieten wel leuk!

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en
stuur het op. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Deze week stapte de heer Snoek uit Mijdrecht bij ons binnen met de
volgende foto.
De Kom in Mijdrecht is, mocht u het niet weten, een seniorenflat. Hij
schreef erbij: ‘Misschien niet eens zo dom, de gordel in de Kom’.
Heeft u ook een leuke foto, iets vreemds, iets geks, gevaarlijks, het geeft
niet wat, een kort (of lang) verhaaltje erbij en stuur het op naar onze redactie en wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in Mijdrecht.

Cultura viert lustrum met
Korenjamboree
De Ronde Venen - Stichting Cultura De Ronde Venen viert haar 5jarig lustrum met een groots Korenjamboree op vrijdagavond 18 januari 2008 in de R.-K.kerk Johannes
de Doper te Mijdrecht/Wilnis. Maar
liefst 7 koren geven acte de présence en aan het slot van de manifestatie zullen de koren samen met het
publiek en leden van Altovi een potpourri van bekende Nederlandse
liederen zingen. Een ware happening, waarvan de voorbereidingen
in volle gang zijn.
Lustrum
Dit seizoen verzorgt stichting Cultura De Ronde Venen voor het 6e jaar
een aantal culturele evenementen
van uitzonderlijke hoge kwaliteit.
Met trots kan Cultura de afgelopen
5 jaar terugzien op een aantal hoogtepunten. Cultura mag zich in een
stijgende belangstelling van het publiek verheugen en wilde het 5-jarig
bestaan niet ongemerkt laten passeren. Om een gezamenlijke activiteit voor en door De Ronde Venen
te laten gebeuren is gekozen voor
een Korenjamboree met als doel De
Ronde Venen kennis te laten maken met de zangcultuur binnen de
gemeente. De gemeente De Ronde
Venen telt een groot aantal koren
en Cultura wilde graag een festijn
waaraan zoveel mogelijk mensen
kunnen meedoen en ervan kunnen
genieten. Zo is het idee van het Korenjamboree ontstaan.
Koren
Cultura is zeer verheugd dat 7 koren
met maar liefst ruim 200 leden zich
aangemeld hebben die zich vrijdagavond 18 januari 2008 presenteren.
De 7 koren komen uit De Ronde Venen en zijn divers van samenstelling. Dat maakt het programma zeer
interessant. Toneelvereniging “Altovi” heeft dit seizoen een toneelstuk op het repertoire, waarin Nederlandse volksliedjes voorkomen

en verleent haar medewerking aan
het jamboree.
De deelnemende koren zijn:
Kindermusicalkoor “de Regenboog”
Gemengdkoor “St. Cecilia”
a capellakoor “Cantare”
Gemengdkoor “Eigen Wijs”
Gospelkoor “De Rovenians”
Christelijk gemengdkoor
“Kunst na Arbeid”
“Regionaal Operette- en
Musicalkoor”
Programma
Het Korenjamboree begint om 19.30
uur. Kindermusicalkoor “de Regenboog” opent de manifestatie en zal
zich op specifieke wijze presenteren. Iedere 20 minuten treedt een
koor op. Er is een pauze om 20.40
uur, waarna het festijn om 21.00 uur
verder gaat. In de slotmanifestatie
zingen de koren met uitzondering
van “de Regenboog” en “Altovi” een
aantal bekende Nederlandse liederen, waarbij het publiek van harte
uitgenodigd wordt om mee te zingen. Het einde zal omstreeks 22.30
uur zijn.
Toegangskaarten
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij
de koren en vanaf 3 januari 2008
bij de bekende verkoopadressen
van Cultura: Drogisterij De Bree te
Vinkeveen en Boekhandel Mondria
te Mijdrecht. De toegang is kosteloos. Iedere bezoeker ontvangt tegen inlevering van de toegangskaart aan de ingang een programmaboekje, waarin naast informatie
van de deelnemende koren ook de
teksten van de meezingliederen vermeld staan. Aan de deur wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd, waarvan de opbrengst aan een goed doel
geschonken wordt. Er worden geen
kaarten aan de ingang verstrekt.
Het Korenjamboree belooft een waar
Rondeveense spektakel te worden.
Informatie is te vinden op:
www.cultura-drv.nl

De es. Een karakteristieke
boom in ons polderlandschap,
al honderden jaren. Hij is
veel aangeplant langs de
wegen. Bijvoorbeeld langs
de A.C. Verhoefweg en
Tweede Zijweg. En langs de Ir.
Enschedeweg (gedeelte bij de
N201). Ook als erfbeplanting
bij boerderijen komt hij veel
voor. Zijn officiële (Latijnse)
naam is Fraxinus excelsior,
de gewone es. U kunt hem
in de zomer gemakkelijk
herkennen aan zijn bladeren.
Die zijn samengesteld en
oneven geveerd, in totaal 2530 cm lang. In het voorjaar
komt hij relatief laat in het
blad. En in de herfst laat hij zijn
blad wat later vallen dan de
meeste andere loofbomen.
De es heeft een rechte stam,
met stevige twijgen en takken.
De stam is glad, op oudere
leeftijd ondiep gegroefd.
Typisch kenmerk in de winter
zijn de opvallende knoppen
aan de takken. Die zijn
namelijk roetzwart. Vooral de
eindknoppen zijn opvallend
groot. Bloeien doet de es in
het voorjaar, voordat de boom
in blad komt. Opvallend is dat
een es zowel éénslachtige als
tweeslachtige bloemen kan
hebben. Eenslachtig betekent
dat bloemen, of alleen
manlijke geslachtsorganen
hebben (meeldraden), of
alleen vrouwelijke (stampers).
Tweeslachtige
bloemen
hebben beide. Essenbomen
kunnen
éénhuizig
zijn
of tweehuizig. Eenhuizig
betekent dat de manlijke
bloemen aan dezelfde boom
zitten als de vrouwelijke

bloemen,
ze
wonen
a.h.w. samen in één huis.
Tweehuizige bomen hebben,
of alleen manlijke, of alleen
vrouwelijk bloemen. En om
het nog ingewikkelder te
maken, op oudere leeftijd kan
deze situatie zich wijzigen! U
kunt deze verschillen tussen
verschillende essenbomen
soms zien in het voorjaar of het
najaar. Let maar eens op als
u langs een rij essenbomen
komt. Sommige exemplaren
hebben veel bloemen of zaden
(gevleugelde nootvruchtjes,
‘helikoptertjes’, die lang aan
de takken blijven hangen),
andere niet of bijna niet.
Essenhout staat bekend om
zijn elasticiteit en hardheid.
Vroeger gebruikten de boeren
het veel voor het vervaardigen
van gereedschapstelen. Ze
hadden daarvoor vaak een
aantal hakhoutstobben op
of bij hun erf. Maar ook nu
nog heeft essenhout nuttige
functies.
Het
hout
van
gymnastiektoestellen
is
bijvoorbeeld vaak afkomstig
van essenbomen. Verwar de
es niet met de esdoorn (Acer
pseudoplatanus,
gewone
esdoorn). Dat is een heel
andere boom. Hij wordt veel
toegepast als parkboom.
Kenmerkend zijn de grote 5lobbige bladeren, soms met
scherpe punten (Acer betekent
scherp). Van de esdoorn
bestaan er veel soorten en
ook kweekvormen. Mogelijk
hebt u er wel een in uw tuin
staan.
Groeten van een iVN’er

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Veroorzaker ongeval gezocht

Wie weet meer over deze
automobilist(e) en de auto?
Uithoorn – Jeroen Verbaan uit Uithoorn doet bij dezen een dringende
oproep aan getuigen.
Jeroen; “Ik zal kort vertellen wat er
afgelopen maandag 26 november
om 09:55 uur is gebeurd. Ik reed
komend vanaf de Hollandse Dijk
de Randweg Oost op (richting de
N521). Op het kruispunt met uitrit
uit de weg Europrei, rijdt er plotseling een auto de weg op, kennelijk
zonder uit te kijken of zonder dat
hij/zij mij gezien heeft. Ik rem, wijk
uit en knal tegen één van de naast

de weg gelegen bomen. Gelukkig
hebben de riem en airbag mijn leven
gered, want anders kon ik dit verhaal niet na vertellen. In ieder geval is de veroorzaker doorgereden.
Wat ik mij nog heb kunnen herinneren ging het om een rode auto, type
sedan, bouwjaar voor het jaar 2000.
Er is geen kenteken bekend. Tevens
heeft zich nog niemand gemeld die
het ongeluk heeft gezien. Wellicht
kan een oproep in jullie krant er toe
leiden dat er zich getuigen bij de
politie melden”, aldus Jeroen. Dus
bij dezen: Wie heeft iets gezien?
Wie kan Jeroen helpen. Waarschijnlijk heeft de veroorzaker er niets van
gemerkt, maar de gevolgen zijn niet
best. Weet u iets? Bel 06-40290208.
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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
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken:
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in GUATEMALA.

Als gemeenteraad haar college volgt:

Amstelhoek wordt afgesneden
van Uithoorn
Uithoorn/Amstelhoek - De Irenebrug verdwijnt en wordt vervangen
door een ‘nieuwe’ Lange Brug voor
fietsers en voetgangers. Dat was de
strekking van de presentatie die het
college van burgemeester en wethouders van Uithoorn, donderdag jl.
gaf, naar aanleiding van het voorstel
van het college met betrekking tot
de ontwikkeling van het dorpscentrum van Uithoorn.
In mei 2002 is de visie op de voorzieningenstructuur vastgesteld. Die
visie had betrekking op de winkels
horeca gelegenheden en dergelijke.
Er werd een intentieovereenkomst
met de Rabo gesloten waarbij de
hoofdlijnen van 2004-2014 werden
vastgelegd. In 2014 moet het Amstelfront een feit zijn dat uitmondde in het coalitieakkoord ‘Uithoorn
mooi wel’. Vanaf 2004 zijn er verschillende ideeën naar voren ge-

komen. Een van die ideeën was dat
het verkeer wel doorgang moest
hebben.
Business plan
Eveneens in 2004 kwam een business plan met verschillende aandachtspunten zoals een functie mix
(winkels), kwaliteit (openbare ruimtes) gemak (bereikbaarheid) en in
medio 2005 resulteerde dat in een
structuurplan. Er bestond onduidelijkheid over het autoluw maken
van het centrum. Er kwam een aantal varianten zoals het herstellen van
de Lange Brug, het verkeer via de
Dorpsstraat laten lopen of via de
Amstelstraat. Maar bij alle varianten
kon het verkeer niet meer rechtdoor.
De knip (afsluiting) kwam ter sprake, al dan niet in combinatie met
een ondergrondse parkeergarage.
In de eerste helft van 2007 bleek uit
een onderzoek dat het toelaten van

minder verkeer op de huidige N201
zal leiden tot een autoluw centrum.
Als na de omlegging van de N201
een doorgaande verbinding blijft
met Amstelhoek zonder verkeersbeperkende maatregelen betekent dit
volgens het college minimaal 9000
voertuigen per dag.
Met het weghalen van de Irenebrug neemt de verkeersdrukte op
de Noord/Zuid verbinding in het
centrum toe daar het verkeer via
de Amsterdamseweg en het opengestelde viaduct richting Laan van
Meerwijk rijdt.
Uithoorn wordt gekenmerkt door
verschillende gebiedjes met elk een
eigen identiteit en kwaliteit: de Amstel met het Amstelfront, de horecagebieden met water en terrasjes,
een soort stadspark, Amstelplein,
een cluster met dienstverlening ma-

kelaar, bank etc., een natuurgebied
(Zijdelmeer) en woongebieden.
Daarom is dit gebied uniek vindt het
college maar ziet de N201 als een
barrière en wil de doorgaande route
onderbreken zodat er kansen voor
een mooi dorpscentrum komen. Het
voorstel van het college luidt dan
ook: het verwijderen van de Irenebrug, verbeter de verbinding naar
de N201 via de Bernhardlaan onder het open te stellen viaduct naar
de Amsterdamseweg die gaat aansluiten op de omgelegde N201. Dit
houdt in dat de afstand van Amstelhoek centrum, nu 500 meter, een ritje van vijf kilometer wordt. Een alternatief zou zijn de Irenebrug open te
houden voor lokaal personenautoverkeer met snelheidsbegrenzende
maatregelen zoals een chicane met
stoplichten Dit voorstel wordt op 6
december in het Informatief beraad
behandeld.

Stichting Cultura De Ronde Venen

op 24 december bij de Volkskerstzang op de t.v. te bewonderen.
Oekraïens
De Oekraïense liederen weerspiegelen het rijke historische verleden
van het land. Naast hartstochtelijke
dansmelodieën zijn er epische ballades, opera’s en zij kenmerken zich
door een rijkdom aan emotie met
boven alles een unieke schoonheid
aan melodie. Het programma op 19
december zal bestaan uit een aantal
liederen uit de Oosters Orthodoxe liturgie en diverse kerst– en volksliederen uit de Oekraïense en Russische zangcultuur. Evenals vorig jaar
zal de impresario, de heer Bram Keizer, een toelichting geven. In de vorige jaren brachten de virtuoze vertolkingen van zowel Oekraïense,
Russische als westerse liederen het
publiek in extase. Overal waar Orpheus optreedt, luistert het publiek
ademloos naar de verrichtingen
van deze 8 mannen. In november
en december is Orpheus op tournee in Frankrijk met een optreden in
o.a. Parijs. Daar verschijnt de eerste
DVD met 19 liederen en beelden uit
de stad Lviv, waar de 8 zangers van-

niet: winterbanden bewijzen hun
nut al onder zeven graden Celsius.
De investering is het beslist waard.
U wilt toch ook zo veilig mogelijk de
winter door?”
Ook op accessoiregebied trotseert
Opel-dealer Catsman-opel B.V. de
winter. Dennis: “Neem bijvoorbeeld
sneeuwkettingen. Hoe goed winterbanden ook zijn, in skioorden valt
regelmatig zoveel sneeuw dat er
sneeuwkettingen aan te pas moeten komen. Een voordeel is wanneer
u bij ons in plaats van op de wintersportbestemming sneeuwkettingen aanschaft, dat u ze eerst thuis
kunt omleggen. Dan komt u in het
buitenland niet voor verrassingen te
staan.”
Zeer praktisch is Opels Flex-Fixtransportbox. “Op wintersport ne-

Guatemala
Onlangs nam een echtpaar contact met ons op. Rob en Willy de Graaf uit Spijkenisse. Omdat ze donateur van de Stichting Mayaschool Guatemala wilden
worden. Rob en Willy komen niet uit de regio, maar willen wel vertellen waarom
ze ervoor kozen om lesgeld voor leerlingen in Guatemala via onze stichting te
financieren:

“Dit staat boven de tekst over de acht concrete doelen, de millenniumdoelen.
Vooral punt twee trokken wij ons aan, zorgen dat in 2015 alle jongens en meisjes
in de wereld naar school kunnen gaan.
Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren, en de vraag waar te beginnen was
voor ons snel opgelost.
Wij hebben zo’n 20 jaar bij Foster Parents Plan kinderen financieel gesteund in
Guatemala en zijn ons gaan verdiepen in de cultuur van dit land, en vooral van
de Maya bevolking.
Een land waar vooral onder de oorspronkelijke Maya bevolking de armoede nog
steeds groot is, en met kinderen die het verdienen om de kans te krijgen op een
goede toekomst, die zij zelf kunnen bepalen nadat zij een goede opleiding hebben genoten.
Belangrijk is ook dat zij daarmee weer kunnen werken aan de toekomst van de
volgende generaties.
Ons oog viel na veel zoeken op de stichting mayaschool, waarmee wij contact
zochten nadat wij op de website hadden gelezen dat zij in het verlengde lagen
van onze doelstelling. Wij hebben persoonlijk contact gehad met Madelon van
der Stap (secretaris) en Marina van Es, die zelf oorspronkelijk uit Guatemala
komt en hoorden het verhaal van de school in Solola.
Ons vertrouwen in de stichting is zo groot, dat wij graag bereid zijn de komende
vijf jaar een bedrag te storten voor het schoolgeld van de kinderen, wiens ouders
dit niet kunnen betalen.
Misschien dat wij in de loop van de tijd ook eens willen gaan kijken, maar aan
de andere kant vinden wij het belangrijker het geld aan de kinderen te kunnen
geven.
Wat is er mooier dan de droom van kinderen waar te maken.
Op naar een mooie toekomst voor alle kinderen in de wereld, dat verdienen zij.”

daan komen. Maar op woensdag 19
december geven ze in de Janskerk
te Mijdrecht een concert, dat ongetwijfeld net als vorig jaar een groot
succes belooft te worden. Kaarten
voor dit concert zijn per mail te reserveren op www.cultura-drv.nl, verkrijgbaar bij boekhandel Mondria te
Mijdrecht en drogisterij De Bree te

Veilig de winter door met
Opeldealer Catsman-Opel B.V.
Uithoorn - Opel-dealer Catsmanopel B.V. uit Uithoorn geeft tips om
de winter veilig door te komen én
biedt veiligheids- en comfortverhogende autoaccessoires. “De koudste maanden van het jaar staan voor
de deur. Dat betekent extra vroeg
opstaan om autoruiten ijsvrij te maken. Hoe vervelend dat ook is, ruitenkrabben is in de wintermaanden
wel de minste zorg van automobilisten”, waarschuwt de service manager van Opel-dealer Catsman-opel
B.V.
“Barre weersomstandigheden vragen alle aandacht van de automobilist. Schakel dus op tijd over op
winterbanden”, adviseert de service
afdeling. “Het speciale profiel ervan kort remafstanden in wanneer
u onder winterse weersomstandigheden op de weg rijdt. En vergis u

Wij blijven dromen: in 2015 alle kinderen naar school

“Durf te dromen …. Maak het waar!”

Mannenkoor Orpheus uit Oekraïne
geeft concert in Janskerk
De Ronde Venen - Stichting Cultura De Ronde Venen is bijzonder trots
dat zij erin geslaagd is om voor de
tweede keer het unieke Oekraïense
mannenkoor Orpheus te contracteren voor een concert op woensdag 19 december in de Janskerk te
Mijdrecht. Het concert begint om
20.00 uur.
Orpheus bestaat uit 8 mannen die
allen hun zangopleiding genoten
hebben aan dezelfde academie in
Lviv, het culturele centrum van de
Oekraïne. Zij maakten onafhankelijk van elkaar carrière, waren goede
vrienden en besloten na enige jaren
tot de oprichting van het ”ORPHEUS
A CAPELLA MALE ENSEMBLE”. Er
werden nieuwe liederen uitgebracht
en de uitnodigingen voor concerten en festivals in binnen- en buitenland stroomden binnen. In 2003
traden ze voor de eerste keer op in
Nederland als onderdeel van het
programma Christmas Proms. In alle
grote concertzalen werd gezongen
en wegens enorm succes traden
ze in 2004 weer op. Sinds die tijd is
hun populariteit sterk gestegen en
geven ze ieder jaar in Nederland diverse concerten. Vorig jaar waren ze

Foto

men mensen vaak extra veel bagage
mee, zoals ski’s, snowboards en dikke kleding”, aldus Dennis. “Montage
van de waterdichte transportbox op
het Flex-Fix-systeem betekent extra
ruimte voor 25 kilogram bagage. Hij
is vooral geschikt voor spullen die
u liever niet in de auto heeft, zoals
gebruikte sneeuwkettingen en natte laarzen.”
Tips
Dit winterbulletin van Opel-dealer
Catsman-opel sluit Dennis af met
enkele handige rijtips:
Vermijd plotseling remmen, terugschakelen en sturen op besneeuwde wegen. Rijd rustig door en zorg
voor voldoende afstand tot uw voorligger. Tijdens het wegrijden voorkomt u wielspin door de koppeling
langzaam op te laten komen. Heeft

Vinkeveen en een half uur voor het
concert bij de ingang. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen
10,- euro, voor 65+ en houders CJP
7,50 en personen tot 16 jaar 5,- euro.
Informatie is eveneens te vinden op
www.cultura-drv.nl
Een fantastisch concert om alvast in
de kerststemming te geraken!
u een winterstand op uw automatische transmissie? Gebruik hem; dat
vereenvoudigt het optrekken.
Test de remmen voordat u de weg
opgaat. Het geeft u een idee van
hoe de toestand van de weg is. Let
erop dat niemand achter u rijdt.
Wees extra oplettend op wegen en
bruggen die in de schaduw liggen.
Ook al vriest het niet, hier kan het
verraderlijk glad zijn.
Begint de auto op een besneeuwde
weg te slingeren? Sta niet plotseling
op de rem, maar trap de koppeling
in. Dat geeft de wielen meer draaikracht. Stuur tegen de rijrichting in
en rem voorzichtig bij.
Sneeuw op de auto en ijzel op de
ruiten moeten volledig verwijderd
zijn voordat u vertrekt. Door de airconditioning te gebruiken beslaat
de voorruit niet.
Controleer regelmatig de werking
van de ruitenwissers- en sproeiers.
Denk om antivriesmiddel en check
of de verlichting van de auto het
doet.
Verwijder sneeuwkettingen zodra
de weg sneeuwvrij is. Dat voorkomt
slijtage van de sneeuwkettingen.

Voor meer informatie: www.mayaschool.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
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.

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode
geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.
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Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
- Di.ochtend van 9.25- 10.40 u. en van
10.45-12.00 u. yogalessen
- Vr. 7 dec. Bingo., aanvang is 20.00 u.

van Braziliaanse en Chinese soeksteen, van albast en serpetijn. De
expositie is geopend tijdens de openingstijden van de bank
Party – en congrescentrum de
Meyert, dr. van der Haarlaan
- 10 dec. 19.00 u.: verzamelaarsclub
De Ronde Venen; eindejaarsavond
Medisch trainingscentrum,
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec.: expositie schilderijen van cursisten van Marijke Zwart;
open: alle werkdagen 8.00-18.00 u.;
info over schilderslessen: Marijke
Zwart, tel. 0297-285119

WILNIS

UITHOORN

NME centrum De woudreus, Pieter
Joostenlaan 28A
- wo. 19 dec. voor kinderen 6 t/m 12
jr kerstversiering maken. aanvang
13.30 u. Er is plaats voor 20 kinderen.
Wil je meedoen geef je dan op want
vol is vol. Aanmelden kan tot 17
dec. op: 273692 of per mail naar:
woudreus@milieudienstnwo.nl.
Vermeld hierbij je naam, leeftijd en
telefoonnr.

‘t Buurtnest, Bilderdijkhof 1:
- Gymnastiek: voor heren en dames,
elke wo. van 10.00 tot 11.00 u.
- Stijldansmiddag. Iedere 2e vr.middag
van de maand van 13.30-15.30 u.
- do. 6 dec. van 15.00–16.00 u. spreekuur sociaal cultureel werker
The Mix, Jan van Sewumerenlaan 1
- 5, 12 en 19 dec.: film v/a 20.00 u..
leeftijd v/a 16 jr. Toegang gratis
- za. 8 dec.: cd presentatie everlasting
dreams. aanvang 21.00 u. leeftijd v/a
14 jr
- vr. 14 dec.; Kids Themix. aanvang
19.00 u.. leeftijd 8 tot 12 jr

AMSTELHOEK
Buurthuis Ons Streven, Engellaan
- 17 dec., aanvang 20.00 u.: informatiebijeenkomst over: wat zijn de
plannen in Amstelhoek?

DE KWAKEL

MIJDRECHT
Bibliotheek Mijdrecht, dr van der
Haarlaan
- tentoonstelling van aquarellen van
leerlingen van Truus Wortel, vervaardigd op de cursus Aquarel en Tekenen van de St. de Paraplu in Wilnis
Rabobank Veenstromen,
Bozenhoven
- tot eind Dec. expositie van cursisten
van Het kunsterf: er zijn o.a. beelden

Tekst Berliner Editie: x

Pater Moeskroen zet Immitsj
weer op zijn kop!
Mijdrecht - Zaterdag was het dan
eindelijk weer zover. Pater Moeskroen keerde terug naar de Immitsj,
en dat hebben ze weer geweten!
Pater is geen onbekende van AJOC,
meerdere malen sloten zei het jaarlijkse AJOC Festival af en ook waren
ze al eens te zien in clubhuis Immitsj.
Dat laatste werd afgelopen zaterdag
nog eens goed overgedaan!
Nog voordat de avond begon verzamelde zich al een aantal Pater fans
voor de Immitsj. Vlak voor openingstijd was dat aantal al flink opgelopen. Dit resulteerder dan ook in dat
de Immitsj gelijk al goed gevuld was
en de sfeer er direct in zat. Niet veel
later moest er zelfs een bordje ‘vol’
aan te pas komen. De Immitsj had
zich gevuld met zo’n 300 enthousiaste mensen die wachtten op het
optreden van Pater Moeskroen. De
temperatuur was dan ook stijgende!
Toen de band begon ontstond er bijna festivalsachtige taferelen.

VINKEVEEN
Openbare Bibliotheek,
Tuinderslaantje
- Tot half Dec. dit jr tentoonstelling
over de enigste molens in De Ronde
Venen de Korenmolen in Wilnis
- Dec. schilderij expositie van Roeki

Week: xx

Dokumentnaam: x
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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.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Rietveld, kat, Maine Coon, langharige
vrij grote kater (40-50 cm) zwart/wit/grijs gestreept,
dikke staart, bandje met geel zendertje, gecastreerd en gechipt,
nr.: 528210000203527.
Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Uitweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met
wit. (06- 20451806).
- Amstelveen omgeving Shellstation Zijdelweg, kat, E.K.H.,
kat, kleurstelling rood met wit, geen tekening op de huid.
(06- 20451806).
- Mijdrecht, omgeving rotonde Enschedeweg, kater, E.K.H.,
cypers groot. (tel 0297-587095).

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode geen postbusnummer
meer. U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

Gedicht van de week
Boze brief
Makkers, staakt uw wild geraas.
Ben vreselijk boos op Sinterklaas.
Ik kreeg in plaats van een computer.
Slechts een bordpapieren toeter.
Vorig jaar toen bracht hij hier.
Alleen een hoedje van papier.
Omdat dat hoedje mij niet past.
Ligt het nu op mijn glazen kast.
Als ik straks ben uitgeraasd.
Leg ik die toeter daar wel naast.
Het is toch ‘n feest voor oudere mensen.
Kinderen hebben andere wensen.
Die gaan liever naar de film.
Van hun vriendje ome Willem.
Daar krijgen ze een broodje poep.
Dus willen ze helemaal geen snoep.
Ooit was ik hulp Sinterklaas.
Want ik ben dol op speculaas.
Toen ik alles op wilde eten.
Werd ik weer op straat gesmeten.
Op mijn verlanglijst, keurig net.
Stond het hele chocolade alfabet.
Des morgens om ‘n uur of vier.
Vond ik al die letters van papier.
Toch heb ik ze niet weggesmakt.
Maar op die glazen kast geplakt.
Als hij weer naar hier komt snellen.
Ga ik fijn de politie bellen.
Want als de Sint zijn paard parkeert.
Doet hij dat altijd weer verkeerd.
Dan krijgt hij voor zijn geklier.
Ook een verrassing van papier.
Sint, nu houd ik niet meer van je.
Ga maar heel gauw terug naar Spanje.
Anders stuur ik nog voor straf.
Een boze kerstman op je af.
ZO!!!
Piet van Breukelen

Groot feest
Een groot feest was het voor het podium, en zelf aan de bar wisten de
mensen zich niet meer in bedwang
te houden bij de nummers ‘laat maar
waaien’ en ‘dansen’. De sfeer zat er
goed in! Een kleine pauze werd ingelast om iedereen van een lekker
drankje te kunnen voorzien, want
er waren inmiddels bijna tropische
temperaturen bereikt.
Daarna ging Pater weer net zo goed
verder. Alle bekende hits kwamen
aan bod en uiteindelijk kon iedereen tevreden weer naar huis. Het
was een geweldige avond! Ajoc wil
Pater Moeskroen dan ook vreselijk bedanken voor hun energie, en
hoopt ze natuurlijk snel terug te zien

op bijvoorbeeld het AJOC Festival of
gewoon weer in het oude vertrouwde Immitsj.
Verder wil AJOC iedereen alvast
prettige feestdagen wensen en jullie graag volgend jaar weer terugzien. Want op 5 januari 2008 is het
volgende grote feest gepland in
Immitsj. Deze avond is een 15 euro all-in feest onder het mom van
een New Year party. De consumpties zijn de hele avond gratis. Sterke drank word er niet geschonken.
Bier, fris en wijn uiteraard wel, om zo
een schuurfeest sfeer te creëren.
De avond begint om 21.30 uur, en is
aan de Windmolen 75 in Mijdrecht.
Meer info: www.ajoc.nl. Tot dan!

Scholengemeenschap Thamen heeft
nieuwe directeur
Uithoorn - Maandag 26 november
jl. heeft de voorzitter van het College
van Bestuur van de Stichting Iris, het
bevoegd gezag van de r.k. scholengemeenschap Thamen, medewerkers, leerlingen en ouders meegedeeld dat op unaniem voorstel van
de sollicitatiecommissie de heer Ger
Jägers is benoemd als directeur van
Thamen. Ger Jägers was geen onbekende voor de school, aangezien
hij tijdens de ziekte en na het overlijden van de heer Van der Voort al
interim-directeur van Thamen was.
In die periode is er een goede band
ontstaat tussen leerlingen, personeel en ouders enerzijds en de heer
Jägers anderzijds, zodat het geen
verbazing wekte dat de sollicitatiecommissie, bestaande uit ouders en
medewerkers, tot dit unanieme besluit is gekomen is.

Sinterklaas
uitzwaaien
Uithoorn – Morgen, donderdag 6
december a.s. vertrekken Sinterklaas en zijn Pieten weer naar het
warme Spanje.
Vele schoentjes zijn gevuld en vele
cadeaus zijn uitgepakt. Om 17.00 uur
wordt er verzameld bij de Springschans in Uithoorn.
Daarvandaan vertrekken alle kinderen, met hun lampion via de Laan
van Meerwijk naar het Amstelplein. Omstreeks 18.00 uur vertrekt
de boot bij Het Rechthuis. Kom allemaal Sinterklaas uitzwaaien en
neem je lampion mee.

Kerstzang
Mijdrecht - Op zaterdag 15 december a.s. wordt in de Janskerk, Kerkstraat 9 te Mijdrecht een kerstzangavond gehouden. Aanvang: 20.00
uur. De zangkoren Cum Laude uit
Amstelveen, Excelsior uit Woerdense Verlaat en Rejoice uit Mijdrecht
zullen gezamenlijk een prachtig
kerstoratorium ten gehore te brengen o.l.v. dirigent Wim van Dijkhuizen.
Verder zullen aan de uitvoering van
de kerstzang meewerken:
Theo Griekspoor (orgel), Peter van
Dongen (piano), Arianne Siebeling (dwarsfluit) en Peter Koning
(spreekstem). Als u van samenzang
houdt kunt u diverse kerstliederen
meezingen.
De toegang is vrij, er zal wel een collecte worden gehouden. Kerk open:
19.30 uur.

Ger Jägers (55 jaar) woont in Hoofddorp en kan bogen op een lange carrière in het onderwijs in zowel lesgevende als managementfuncties. Hij
begon in 1975 als docent algemene
vakken en Engels aan de Jansonius
scholengemeenschap in Hoofddorp.
In 1988 maakte hij de stap naar het
adjunct-directeurschap aan deze
school om uiteindelijk in 2001 directeur te worden van het Damiate College, een school voor VMBO
in Haarlem, dat eveneens onder het
bestuur van IRIS viel.
Toen een ernstige ziekte zich bij de
heer Van der Voort openbaarde en
tegelijkertijd het Damiate College
zich losmaakte van IRIS om te kunnen fuseren met scholen voor Voortgezet Onderwijs in het Haarlemse,
was Ger Jägers de meest voor de
hand liggende persoon om het directeurschap van Thamen waar te
nemen.
Wij wensen Ger Jägers, die kennis, ervaring en visie bezit om een
VMBO-school in deze door veranderingen gekenmerkte tijden te leiden, alle succes toe in zijn nieuwe
functie.
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Sint bracht uitgebreid bezoek
aan winkelcentrum de Passage
Mijdrecht – Hoe de winkeliers van winkelcentrum de
Passage in Mijdrecht het ieder jaar weer voor elkaar
krijgen is ons een raadsel, maar Sinterklaas en drie van
zijn Pieten waren afgelopen zaterdag weer uren te vinden in en om winkelcentrum de Passage in Mijdrecht.
Nu en dan nam hij even een rustpauze, want hij de
Sint is ook de jongste niet meer, maar vanaf zo’n elf
uur zaterdagochtend tot rond de klok van vier uur was
er voor jong en oud ruime gelegenheid om een praatje
met de Sint en zijn Pietermannen te maken.
En wie dat wilde, jong en oud, kon met de Sint en zijn
gevolg op de foto en deze foto was binnen een uurtje
gratis op te halen bij de Hema. Het werd weer erg gewaardeerd door het winkelend publiek.
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Gebruik banen Schiphol
wordt teruggedraaid naar
twee en één bij piekuren

Kunstenares Elena Filatov legt de laatste hand aan haar schilderij

Timeless Kunstuitleen
doneert aan Clini Clowns

vanwege zijn verfijnde kunst aangezocht om in zijn land een basiliek
van binnen te beschilderen en dan
moet je toch wel over bijzondere
talenten beschikken. Nieuw is ook
een collectie Afrikaanse kunst met
behalve schilderstukken ook authentieke maskers uit Kongo.
En als we het hebben over inlijsten
van kunstwerken dan gaat het niet
alleen over onze eigen collectie. In
onze galerie kan iedereen die een
eigen kunstwerk wil laten inlijsten
bij ons terecht om dat professioneel
te laten doen. Dat geldt ook voor foto’s en fotocollages, voetbalshirtjes
en zelfs trouwjurken!”

Ida Miltenburg (li.) overhandigt Annie Bosch van B&B Hairdesign het kunstwerk van Elena Filatov. Het aankoopbedrag gaat naar Clini Clowns
Uithoorn - Timeless Kunstuitleen &
Galerie met vestigingen in Uithoorn
en Amstelveen, heeft recentelijk een
flink geldbedrag geschonken aan
de stichting Clini Clowns. Het geld
is afkomstig van een kunstwerk
dat geschilderd is door de Russische kunstenares Elena Filatov. Het
schilderstuk werd tijdens de Woonbeurs in de RAI te Amsterdam op
de stand van Timeless Kunstuitleen & Galerie bij opbod verkocht.
De beurs vond plaats van 25 tot
en met 30 september waarvoor Ida
Miltenburg en haar echtgenoot Richard zich als deelnemer met een
stand hadden ingeschreven. Timeless had het kunstwerk belangeloos voor dit doel onder de aandacht van standbezoekers gebracht.
Elena Filatov legde tijdens de beurs
de laatste hand aan het kunststuk
door het ‘live’ af te schilderen. Annie en Will Bosch van B&B Hairdesign in Geldermalsen brachten voor
dit kunstwerk het hoogste bod uit
en zij kregen dus het schilderstuk in
hun bezit. De nieuwbakken eigenaren staan bekend om hun inzet voor
goede doelen. Eind november is het
kunstwerk door Ida en Richard naar
Geldermalsen gebracht, waar het in
de kapsalon een opvallende plaats
heeft gekregen. Over de hoogte van
het bedrag wilde Ida zich niet uitlaten. “Het gaat niet om Timeless of
B&B, maar om de kunstenaars die
zulke prachtige werken creëren én
natuurlijk om het goede doel zelf.
Beide willen wij onder de aandacht
brengen. En dat is gelukt. Naar mijn
gevoel heeft het ook zo moeten zijn
dat juist Annie en Will Bosch hier op
de beurs waren en bij ons de stand

binnen liepen. Overigens was het
bezoekersaantal dat onze stand op
de beurs bezocht boven verwachting. Wij hebben er heel wat relaties
en klanten aan te danken. Daar zijn
we erg blij mee. Maar we hadden
dan ook talloze topstukken in onze
stand hangen en die trokken veel
belangstelling.” Aldus een opgetogen Ida Miltenburg.
Verscheidenheid in kunst
Timeless Galerie Kunstuitleen heeft
honderden kunstwerken op voorraad in uiteenlopende stijlen van
talloze beroemde en minder beroemde schilders en kunstenaars.
Men kan er terecht voor originele
schilderwerken, maar ook voor litho’s en zeefdrukken. De kunstwerken zijn te huur voor zowel particulieren als bedrijven, maar ze zijn ook
te koop. Het aantal verzoeken en
aanvragen om allerlei kunstwerken
stijgt nog steeds. De verscheidenheid in zeefdrukken, litho’s en etsen
is zeer groot. De meeste van deze
kunstwerken hebben een gelimiteerde oplage en zijn op een prachtige manier ingelijst met zuurvrije
passé-partouts. Verder beschikt
Timeless over een collectie originele
schilderijen met gevarieerde afmetingen. Het zijn schitterende en authentieke kunstwerken die vanuit de
hele wereld worden ingekocht. Een
gedeelte van de collectie is voorzien
van de mooiste baklijsten die geheel
in balans zijn met het kunstwerk.
Ida: “Er hebben zich intussen ook
weer nieuwe kunstenaars aangediend met prachtige schilderkunst,
waaronder ook meesterwerken, zoals van de Italiaan Saltarelli. Die is

Ruim 1.1 miljoen
kilometers en nu weer
als nieuw!
Regio - De heer Ger Kramer kocht in
1999 een Opel Astra diesel bij Van
Kouwen Aalsmeer (dat toen nog
Van Lent Aalsmeer heette) in de bedrijfswagenuitvoering met het doel
daar veel kilometers mee te gaan
maken. Dat het er echt veel zijn geworden blijkt nu, slechts 8 jaar later,
geeft de kilometerteller van de Opel
inmiddels meer dan 1.100.000 aan!
De auto heeft door de jaren heen
netjes zijn onderhoud gehad bij Van
Kouwen en is na een voorschade bij
een kilometerstand van 250.000 km
al een keer total loss geweest. Met
een flinke bijbetaling is de scha-

Kunstabonnement
Om kunstwerken te kunnen huren,
moet men lid worden van Timeless Kunstuitleen. Dat kost 15,- euro inschrijfgeld. Vervolgens kan men
schilderijen lenen, maar ook beelden
of glaskunst. Over de totale galeriewaarde betaalt men maandelijks 2
procent aan abonnementsgeld.
De helft van deze maandelijkse contributie wordt door Timeless voor de
leden gereserveerd als een persoonlijk spaartegoed. Indien na zekere tijd wordt besloten dat men het
gehuurde kunstwerk wel zou willen kopen, wordt het opgebouwde spaargoed op de verkoopprijs in
mindering gebracht. De prijzen van
de kunstwerken variëren van enkele honderden tot vele duizenden
euro’s. Het aanbod is echter afgestemd op elke portemonnee, zodanig dat men voor 6,- euro per maand
al kan beschikken over een origineel kunstwerk aan de muur, thuis
of op kantoor. Zolang als men dat
wenst. En wie na een tijdje een ander kunstwerk daarvoor in de plaats
wil hebben ruilt het bestaande zonder bijkomende kosten gewoon om.
Uitverkoop
Deze maand december houdt Timeless in haar beide galeries ‘uitverkoop’ van kunstwerken die al langer in de collectie zijn. Zij maken
plaats voor nieuwe kunstwerken die
in aantocht zijn. Van bestaande én
nieuwe kunstenaars en schilders.
Liefhebbers kunnen kortingen tot 70
procent krijgen op hun aankopen.
Verder heeft Timeless ook cadeaubonnen voor kunstliefhebbers die
een relatie, vriend(in) of familielid
eens op een bijzonder manier willen
verrassen. Een leuke geste met het
oog op de komende feestdagen!
Wie meer wil weten over Timeless
Kunstuitleen en/of de Galeries, kan
de website bezoeken:
www.kunstuitleen-timeless.nl.
Openingstijden Timeless Kunstuitleen Galerie Amstelveen: wo. t/m za.
van 12.00–17.00 uur, inclusief koopzondagen. Adres: Rembrandweg
152, tel. 020-6406070.
Timeless Kunstuitleen Galerie Uithoorn: do. t/m za. van 12.00–17.00
uur, Ondernemingsweg 45,
tel. 0297-534598. E-mail:
info@kunstuitleen-timeless.nl.
de toen hersteld en is hij inmiddels
ruim 850.000 km verder.
Ron Verzaal, aftersalesmanager bij
Van Kouwen Aalsmeer: Dit is voor
ons ook heel uitzonderlijk. Geen enkele auto in ons bestand heeft zo’n

Regio - Door het toenemende aantal vluchten dat van en naar Schiphol
vliegt is de geluidsoverlast duidelijk
toegenomen. In het kader daarvan
zijn avonden georganiseerd over het
microklimaat. Dat wil zeggen dat de
LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) samen met bewoners van een
bepaalde locatie die overlast heeft,
kijken of er een oplossing te vinden
is. Gestart is in Rijsenhout en daar
is inderdaad na ongeveer twee jaar
gebleken dat de problemen minder
waren geworden. In Uithoorn is een
dergelijke avond ook georganiseerd
in mei en daarop inhakend was op
29 november een tweede avond georganiseerd. Maar gezien de recente ontwikkelingen werd de avond in
twee gedeelten opgesplitst. Wat is
er nu aan de hand. Schiphol heeft
vijf lange banen en één kortere
baan. Rond die banen zijn handhavingpunten betreffende de geluidsberekening of zoals de LVNL dat
aanduidt emmertjes.
Aanbod
Bij elke vlucht raakt een vliegtuig
in figuurlijke zin een emmertje en
wordt dan met geluid belast. Dat
heeft te maken met verschillende
factoren. Zoals type vliegtuig, licht
of zwaar vliegtuig, tijdstippen waarop men vliegt en dergelijke. Het verkeersaanbod kent pieken, soms zijn
dat voor binnenkomende vluchten, soms startende vluchten en dat
vindt plaats op twee + één baan.
Dat kunnen dus zijn twee startbanen en één landingsbaan of omgekeerd. Welke banen dat zijn heeft
alles te maken met de windrichting.
Elk vliegtuig vliegt meestal tegen de
wind in.
Elk gebruiksjaar dat start in november worden de emmertjes ‘geleegd’
en worden er nieuwe richtlijnen opgesteld. Wat is er nu gebeurd. Door
het toenemende aanbod vluchten
dreigde in de afgelopen gebruiksjaren één van de emmertjes over te
lopen. Doordat de wind wekenlang
uit het zuiden waaide werd steeds
gestart vanaf de Kaagbaan. Daardoor dreigde het emmertje in het
verlengde van de Kaagbaan ‘over te
lopen’’en moest het gebruik van de
Kaagbaan worden beperkt wat dus
resulteerde in een hoger gebruik
van de Aalsmeerbaan. Er is toen
overleg geweest ‘wat gaan we doen’,
niet meer van de Kaagbaan starten
en al het verkeer via de Aalsmeerbaan. Besloten werd om het verkeer
te verdelen waardoor er een vierde
baan bijkwam.
Wijzigen
Aan de Alderstafel waar verschillende instanties deel van uitmaken is besloten om het emmertjesbestand te wijzigen, dit in verband
met de groei van het vluchtaanbod. De LVNL gaat weer terug naar
twee + één, dus de oude situatie
voor 15 augustus en dan gebruikmaken van twee landingsbanen en
één startbaan waarbij de Kaagbaan
alleen gebruik wordt en omgekeerd
waarbij zowel de Kaagbaan als de
Aalsmeerbaan wordt ingezet. Tijdens de informatieavond gaf wethouder Jeroen Verheijen aan dat
de Aalsmeerbaan per 15 augustus
meer is ingezet maar dat dit per 1
november zou stoppen. “Dat is echter niet gebeurd en dus tegen de
gemaakte afspraken.”
Paul Riemens van de LVNL legde uit
dat door de Alderstafel een besluit
is genomen voor de korte termijn en
nu ook een besluit moet worden genomen voor de middellange termijn
en dat de manier van de Alderstafel om drie banen in te zetten niet
de manier is van de LVL die nu dus
weer teruggaat naar drie banen en
dat dit volgende week zou moeten
gebeuren. Door bewoners werd gevraagd of de invloed van Uithoorn
aan de Alderstafel wel voldoende is
omdat er geen vertegenwoordigers
van Uithoorn participeren en als er
meer geluid is in Aalsmeer en Amstelveen die niet zullen pleiten voor
lange onderhoudshistorie als deze.
Wij zijn niet alleen trots de leverende dealer te zijn geweest, maar ook
dat deze kilometerstand behaald is
mede dankzij ons onderhoud.
Daarom willen wij hierbij de heer
Kramer feliciteren met deze mijlpaal. Als dank voor zijn trouwe
werkplaatsbezoeken heeft Van Kouwen de Opel Astra eens flink onderhanden genomen. Hij is helemaal
schoongemaakt en opgepoetst en
ziet er weer uit als “nieuw”. Ger Kramer heeft een mooi Astra-horloge in ontvangst genomen en is inmiddels op uitnodiging van Opel
Nederland naar The Night Of The
Proms geweest. Hij reageert laconiek: ”Ach, op naar de 2 miljoen…
hij ziet er weer uit als nieuw en rijdt
nog steeds heel comfortabel dus…
met de goede zorgen van Van Kouwen gaan we voor de volgende mijlpaal”.

minder geluid in Uithoorn. Volgens
de wethouder zijn hier goede afspraken over gemaakt. Paul Riemens gaf aan dat er altijd een spreiding is van de baan van de vliegtuigen en dat er zo nauwkeurig mogelijk wordt gevlogen.
Bewoning
Een bewoner vroeg zich af waarom de Buitenveldert baan zo weinig wordt gebruikt. Dat zou te maken hebben met het feit dat er meer
bewoning is. Riemens gaf aan dat
het moeilijk is om zo maar banen te
gaan veranderen omdat verschillende partijen daar bij betrokken zijn.
Een bewoner constateerde dat hoe
meer een vliegtuig uitwaaiert hoe
meer Uithoorn er last van heeft en
men vroeg zich af waarom er al vrij
snel na de start een S-bocht gemaakt wordt en waarom de vliegtuigen niet gewoon rechtdoor vliegen. Maar dan krijg je weer problemen met de verschillende types
vliegtuigen en waarbij de een moet
wachten op de ander. Een andere
vraag was waarom de Westeinderplas wordt ontzien en men vond het
vreemd dat een vliegtuig niet nauwkeurig kan vliegen via het aangegeven vliegpad. Volgens Riemens is

een vliegtuig de eerste twee minuten alleen bezig met te klimmen en
is ondanks het feit dat vliegtuigen
beschikken over de modernste apparatuur het niet mogelijk is om een
vliegpad exact aan te houden bij het
starten.
Bij het landen gebeurt dat wel omdat dit via een landingssysteem gecheckt wordt. Een reactie was waarom dit dan niet gebruikt kan worden bij het landen. Op een vraag
waarom er ‘s nachts gevlogen wordt
antwoordde Riemens dat dit toegestaan is en dat je luchtlijnen niet
kan verbieden op een bepaalde tijd
te vliegen. De wethouder merkte op
dat de realiteit is dat Schiphol groeit
dus dat er meer hinder komt maar
dat men moet proberen om de problemen zoveel mogelijk te beperken.
De eindconclusie was dat men vond
dat de S-bocht er bij het starten uitgehaald moet worden en dat men in
één rechte lijn zou moeten vliegen
en zoveel mogelijk de hardline te
volgen dus zonder uit te waaieren.
Riemens gaf aan dat naar aanleiding van de ingevulde formulieren
waarop prioriteiten konden worden
ingevuld er over enkele maanden
weer een avond zou worden georganiseerd.

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode
geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg
opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 CB Mijdrecht.

Kerstconcert door
Frans Liszt Kamerkoor
Uithoorn - Op zondagmiddag 16
december om 14.30 uur organiseert
de SCAU het jaarlijkse kerstconcert
in de Thamerkerk. Dit jaar wordt
het concert weer verzorgd door het
Franz Liszt Kamerkoor onder de bezielende leiding van Eric Jan Joosse en met medewerking van Lyda
van Tol, sopraan en Henny Heikens,
orgel. Het Franz Liszt Kamerkoor is
opgericht in 1984 door een aantal
enthousiaste vocalisten.
Het koor bestaat uit een twintigtal
merendeels geschoolde amateurs.
Eric Jan Joosse studeerde aan het
Amsterdams conservatorium waar
hij zijn orgeldiploma haalde en in
Utrecht waar hij koordirectie studeerde. Lyda van Tol studeerde piano in Amsterdam, maar startte halverwege haar studie een tweede
hoofdvak, zang. Uiteindelijk volgde
zij een succesvolle carrière waarbij
zij in binnen- en buitenland als zangeres optrad. Henny Heikens stu-

deerde ook in Amsterdam orgel en
koordirectie, hij behaalde ook het
beiaardiersdiploma in Amersfoort.
Het programma dat het Franz Liszt Kamerkoor zal uitvoeren bestaat
uit klassieke werken uit alle perioden tussen de 15e eeuw en nu. Het
programma start met een Magificat
van Stanfort van rond 1900 en loopt
dan via 20e eeuwse componisten
als Britten en Strategier naar Sweelinck en andere 16e en 17e eeuwse componisten. Na de pauze zal
o.a. werk van Bach, Poulenc naast
de meer traditionele liederen Van
Willcocks het programma vullen. Wij
verwachten een mooi kerstconcert
te zullen beleven in de sfeervolle
Thamerkerk.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar à 10.- euro bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein, bij Discocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat
en aan de zaal zolang er plaats is.
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Goede doelen kerstmarkt
op pleintje bij De Passage
Mijdrecht - Op zaterdag 8 december is er op het pleintje voor de Wereldwinkel een alternatieve kerstmarkt. Met uw aankopen steunt u
projecten van Amnesty, Kinderen
helpen kinderen en SOS.
Kinderen van de knutselclub staan
er met zelfgemaakte kerstversieringen en spulletjes voor in de tuin.
Er kan uit een grote kerstkous gegrabbeld worden en er is gezellige
muziek. De opbrengst van Kinderen
helpen kinderen is geheel voor het
Liliane fonds. Stichting Ontwikkeling Samenwerking De Ronde Venen

staat met een kraam en verkoopt
erwtensoep en chocolademelk. De
opbrengst is voor de schoolprojecten in Guatemala, Kenia, Tanzania en Nepal. Amnesty International
verkoopt kaarten en kaarsen.
Natuurlijk zijn bij de kraam van de
Wereldwinkel bijzondere kerststallen uit diverse landen en van allerlei materiaal te vinden. Naast kerstfiguren van aardewerk zijn er ook
zeepstenen en blikken kerstfiguren.
Heel bijzonder zijn ook Maria, Jozef
en het kindje Jezus als beschilderde

kalebassen. De kerstfiguren, afkomstig uit o.a. Columbia, Peru en Indonesië, zijn met zorg gemaakt, net als
de bijzondere kerstballen.
Verder heeft de winkel veel leuke en
mooie producten: sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen en
eerlijk voedsel.
Kom zaterdag 8 december tussen
half elf en vier uur naar De Passage in Mijdrecht voor mooie kerstcadeaus en steun daarmee kinderen,
politieke gevangenen en producenten in de derde wereld.

Schoenendozenproject van
ActieKids succesvol afgerond

Een dubbel feest op de
Hoeksteen!
Mijdrecht - Heeft u wel eens gehoord van ‘opwarmpieten’? Nou bij
de leerlingen van de Hoeksteen weten ze nu wat dat zijn… Een vijftal
Pieten kwam vorige week de klassen
‘opwarmen’ voor de komst van Sinterklaas! Luid zingend haalden de
kinderen de pieten binnen. Ondeugend als ze zijn stonden de pieten al
vrij snel op de tafels en de kinderen
naast hun stoelen om met zijn allen
de pieten te leren jumpen en de juf
te laten zingen. Eén piet moest zijn
veer nog verdienen en werd door de
kinderen op de proef gesteld; kan
deze piet wel dichten, kan hij wel
dansen en zingen? Uiteindelijk ging
piet trots met veer naar ‘huis’.

Er werd gezongen, gedanst en grappen gemaakt. Er werd meteen een
plekje gezocht als landingsplaats
van Sinterklaas. Hij schijnt met een
luchtballon te komen en moet vanuit de lucht goed kunnen zien waar
hij kan landen. De kinderen zullen
deze week de plek versieren zodat
het niet mis kan gaan.
Zelfs de kinderen die het eerst wat
eng vonden, stonden samen met de
pieten te dansen en te zingen. De

De Ronde Venen - In november is
het project “Een ActieKid vult een
schoenendoos” gestart. Inmiddels
is dit project succesvol afgerond en
kunnenn de resultaten bekendgemaakt worden. Er zijn 94 schoenendozen gevuld!!! Dat is een behoorlijk aantal.
Deze dozen zijn gevuld door parochianen, de kinderen van JOY kinderkoor en een aantal kinderen van
de Driehuisschool. Om de schoenendozen te kunnen versturen, is er

4,50 euro per schoenendoos nodig.
Met de collecte in de kerk van 4 november, die speciaal voor deze actie was, en de bijdragen die ook nog
bij de schoenendozen gedaan zijn,
is er een groot bedrag opgehaald.
Het eindbedrag is 739,50 euro geworden!!! Meer dan genoeg om de
schoenendozen te kunnen verzenden. Het restant van dit bedrag zal
aan Solidaridad gegeven worden,
de actie die momenteel loopt.
Op 30 november zijn de schoenen-

dozen ingeleverd bij een verzamelpunt in Amsterdam, waar men heel
blij was met de grote verzameling
dozen. Vanuit een landelijk punt
worden de schoenendozen verscheept naar de betreffende landen,
zodat de kinderen in Kameroen,
Malawi, Oeganda, Pakistan en Tanzania hun cadeaudoos met Kerstmis
zullen ontvangen.
De organisatie dankt jullie allemaal
heel hartelijk voor de gulle gaven en
het enthousiasme!

Najaarsactiviteiten Knutselclub
Kinderen Helpen Kinderen

stemming zit er bij iedereen in en
de kinderen kijken uit naar het Sinterklaasfeest. De missie is geslaagd,
iedereen is opgewarmd voor een
gezellig feest!
En deze week was het extra feest
voor De Hoeksteen want afgelopen

vrijdag kregen zij te horen dat zij de
hoofdprijs hebben gewonnen voor
het project “ontwerp je eigen dorp”.
De kinderen van de Hoeksteen hadden het leukste ontwerp ingeleverd
en mogen nu een bezoek brengen
aan Nemo in Amsterdam.

Mijdrecht - De kinderen van de
Knutselclub hebben een drukke tijd
achter de rug. Zij zijn bezig geweest
met het maken van wintervoer voor
de vogels en allerlei kerstversieringen en kerstkaarten. In de maand
december staat in de bibliotheek
van Mijdrecht in de vitrine in de hal
een presentatie van hun werk. Op 8
december kunt u de kraam van de
Knutselclub weer vinden bij de Goede Doelen Kerstmarkt, die georganiseerd wordt op het pleintje bij de
Wereldwinkel. De Kerstvrouw zal er
rondlopen met een kerstsok, waar-

uit kinderen voor een klein bedrag
kunnen grabbelen.
Op zondag 16 december staat de
kraam ook weer op de grote Kerstmarkt op het plein bij het gemeentehuis en ook daar zal de Kerstvrouw
aanwezig zijn. De opbrengst van al
deze activiteiten gaat zoals altijd in
zijn geheel naar het Liliane Fonds,
die daar gehandicapte kinderen in
de derde wereld mee helpt.
Bij Good for You in de Dorpsstraat
in Mijdrecht staat al jaren een kaartenmolen met zelfgemaakte kaarten

van de Knutselclub. In de maand
december zijn daar ook kerstkaarten te koop.
Wilt u, uw school of bedrijf actie voeren voor het Liliane Fonds, dan kunt
u op dinsdag en woensdag contact
opnemen met Paulien van der Veen
van de Knutselclub “Kinderen Helpen kinderen”. Telefoon 0628040492
of mailen naar kinderenhelpenkinderen@casema.nl
Ook kunt u elke woensdag van 10.00
uur tot 16.00 uur terecht bij de knutselruimte aan de Schepenenstraat 9
in Mijdrecht.

Jongeren actief: al veertig
kinderen ondersteund
De Ronde Venen - De Stichting
Jongeren Actief maakt het mogelijk
dat álle kinderen en jongeren in De
Ronde Venen mogelijk lid zijn van
een sport- of spelclub, ook als daar
thuis geen geld voor is. De stichting
betaalt het lidmaatschap van een
club en de uitrusting of materialen
die daarvoor nodig zijn. Inmiddels
zijn al zo’n 40 kinderen en jongeren
blij gemaakt.
Ze zijn lid geworden van verschillende sportclubs (voetbal, korfbal,
zwemmen en judo), de scouting of
hebben inmiddels dans- of muziekles. Dat betekent dat deze kinderen en jongeren in groepsverband

sporten of andere activiteiten doen.
En dat is heel goed voor hun lichamelijke én geestelijke ontwikkeling.
Sporten maakt kinderen fit en gezond en je ontmoet er nieuwe vrienden en vriendinnen.
Er zijn ook andere clubs waar kinderen en jongeren elkaar kunnen
ontmoeten: een knutsel-, natuur- of
computerclub, scouting, muziekles.
En ook hier zijn nieuwe vrienden en
vriendinnen te vinden. Het biedt ook
ontspanning en daagt je uit om je
prestaties te verbeteren. En bovenal
is het goed om te leren in een groep
te werken, wat later, in werk en stu-

Aanpak parkeeroverlast
Westerheul
Mijdrecht - Naar aanleiding van
klachten van buurtbewoners en in
overleg met het wijkcomité gaat de
politie de komende tijd extra controleren op parkeeroverlast in de wijk
Westerheul. Momenteel wordt er te
vaak buiten de parkeervakken geparkeerd. Dit levert in sommige gevallen verkeersonveilige situaties op.
De politie gaat daarom extra controleren. De eerste drie weken wordt er
gewaarschuwd. Vanaf zaterdag 22
december gaat de politie de auto’s
die verkeersgevaarlijk geparkeerd

staan, bekeuren.
Gevaarlijke situaties
Het is verboden om binnen vijf me-

die, heel belangrijk is.
Meer informatie en aanvraagfomulieren zijn verkrijgbaar bij Servicepunt wonen, welzijn en zorg:
Hoofdweg 1 in Mijdrecht, tel. 029738 33 99 maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 13.00 uur
Dorpsstraat 28 in Wilnis, tel. 0297-23
76 10 maandag t/m vrijdag geopend
van 9.00 - 16.00 uur: in Waverveen,
Amstelhoek, Vinkeveen en De Hoef
rijdt wekelijks een mobiel kantoor.
De dienstregeling is te vinden op:
www.servicepuntderondevenen.nl.
Bellen met één van de kantoren kan
natuurlijk ook.
ter afstand te parkeren van een kruising, bocht, zebrapad of voor een inen uitrit. Wanneer er auto’ s te dicht
bij bochten, uitritten en kruisingen
geparkeerd staan, wordt de situatie onoverzichtelijk en ontstaan er
verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast hebben hulpdiensten te allen tijde voldoende ruimte nodig om
goed te kunnen werken.

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode geen postbusnummer
meer. U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19, 3641 CB Mijdrecht.

Sinterklaas deed zelf prijsuitreiking actie Super de Boer
Vinkeveen - Bij Super De Boer Vinkeveen vonden ze het dit jaar een
goed idee om eens wat terug te
doen voor Sinterklaas. Vandaar dat
men het plan had opgevat om Sinterklaas te verrassen met heel veel
zelfgemaakte kaarten. Dit alles onder het motto: “Stuur met een vaart,
Sinterklaas een kaart”. Bij de kassa
van de supermarkt werden aan alle
kinderen blanco ansichtkaarten uitgedeeld en die konden de kinderen
zelf zo mooi mogelijk maken. Vervol-

gens konden de kaarten ingeleverd
worden bij de supermarkt en zouden zij ervoor zorgen dat alle kaarten opgestuurd werden naar het
kasteel van Sinterklaas.
De kinderen die de mooiste kaarten
gemaakt hadden maakten kans op
20 x 3 kaartjes voor het Coole Concert van Sinterklaas, gepresenteerd
door Jochem van Gelder, op zondag
2 december in het Silverdome in
Zoetermeer. Ook gaf de supermarkt

10 huisbezoeken van Sinterklaas en
2 pieten cadeau.
Gelet op de vele inzendingen bleken
ook de kinderen het een leuk idee te
vinden om de Sint een kaart te sturen en kan de actie zeer succesvol
genoemd worden. Sinterklaas vond
het initiatief zo leuk, dat hij donderdagavond 29 november, een gaatje vrij maakte in zijn toch al drukke agenda om de prijsuitreiking zelf
te doen, vergezeld van 2 eigenwijze
pieten.

Pietenrace op de Driehuisschool
De Ronde Venen - Afgelopen donderdag was het Pietenrace op de
Driehuisschool. Er waren maar liefst
5 pieten op school! Elke groep werd

opgehaald en mocht met de pieten
jumpen in de speelzeel. Natuurlijk
werden er veel grapjes uitgehaald
door de pieten. Tot slot kregen alle

leerlingen te horen dat Sinterklaas
op 5 december de Driehuisschool
zal bezoeken. Vol verwachting klopt
hun hart…..
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Geslaagde middag
in winkelcentrum de
Lindeboom in Mijdrecht!

Honderden
kinderen kwamen woensdag jl. een
cadeautje halen bij de Sint
Mijdrecht – Dat de echte oer-Hollandse Sinterklaastraditie (gelukkig) nog echt leeft, bleek woensdagmiddag jl.
wel in winkelcentrum de Lindeboom. De winkeliers hadden, speciaal voor de kinderen van 0 tot 8 jaar, Sinterklaas
uitgenodigd om de kinderen persoonlijk te ontmoeten, een praatje te maken, even bij hem te zitten als ze dat
wilden/durfden en de twee meegenomen zwarte Pieten hadden voor alle kinderen een leuk cadeautje bij zich.
En of het een geslaagde, gezellige middag was? Of er veel ouders, opa en oma’s waren met hun kinderen en/of
kleinkinderen? Zeker wel. Niet overdreven, honderden kinderen kwamen deze middag langs. En de Sint, hoe
oud hij ook is, hij nam alle tijd voor ieder kind. In alle rust maakte hij tijd voor iedereen. Geen ongetogen
woord. Iedereen wachtte rustig op zijn beurt, het was werkelijk geweldig.
Hier en daar een opa of oma, die een Piet aan zijn jasje trok, met “Piet, Piet, hier is ook nog een kindje. Maar dat
was in feite heel niet nodig. Niemand werd er vergeten. Als een kindje er eigelijk helemaal geen zin in had,
zelfs een beetje bang was, soms zelfs tot huilens toe, troostte de zwarte Piet op een dusdanige manier,
dat de angst verdween en het kindje, blij en met een cadeautje, ook huiswaarts ging.
Complimenten voor de organisatoren van
winkelcentrum de Lindeboom.
Dit festijn zullen
de kindertjes niet
snel vergeten.
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VAN VROEGER

NAAR NU

TOEN........

De fabel van
Michiel de Ruyter
Het is bijna afgelopen het Michiel de Ruyterjaar. 400
jaar geleden werd deze ‘Held van Nederland’geboren
op 24 maart 1607. De zeeheld kwam uit een boerenfamilie. Dat hij zijn durf en moedig optreden niet van
een vreemde had blijkt uit het volgende: Toen soldaten het land afzochten naar paarden voor het leger
van de prins werden de paarden van de grootvader
van Michiel in beslag genomen.
Zijn grootvader haalde zijn paarden terug terwijl de
soldaten dronken in een nabijgelegen herberg zaten.
Als represaille maatregel werd de hoeve in brand gestoken en de familie moest uitwijken naar Vlissingen.
Daar was het armoede. Zijn vader trouwde en werd
bierdrager. Het was zoals gezegd geen vetpot, temeer
niet omdat Michiel, die de vierde was, nog acht broertjes en zusjes kreeg. De naam de Ruyter had zijn grootvader van moeder’s kant aangenomen die als ruiter in
het leger van de prins had gediend. Michiel was geen
vlijtige leerling en haalde een hoop kattenkwaad uit.
Zo heeft hij een keer de St. Jacobskerk in Vlissingen
beklommen om naar zee uit te kunnen kijken want dat
was al heel vroeg zijn grote passie. Uiteindelijk werd
het te bar en ging hij van school af en op 11-jarige leeftijd kwam hij in dienst van een touwslager en moest
aan het rad draaien om touw te winden (draaide hij
aan het grote wiel uit het bekende liedje).

Gezicht op Rechthuis, brug en Mennonietenbuurt circa 1775. Aquarel van Johannes Schouten 1716 - 1792

De Schans eind 18e eeuw. Aquarel van B. Hendriksen

Naar zee
Op vijftienjarige leeftijd ging hij naar zee en klom al snel
op van eenvoudig matroos tot admiraal. Op 22 april 1676
komt het einde bij de slag bij de Etna en wordt zijn been
verbrijzeld bij een aanval en halve voet weggeschoten en
hij valt naar beneden op het dek. Ondanks dat bleef hij
bevelen geven. Zijn zoon Engel komt hem met een special
rouwjacht halen. Het lichaam wordt bijgezet in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam met sinds de jaren tachtig van de zeventiende eeuw een praalgraf ontworpen door Rombout
Verhulst met als opschrift Intaminatis Fulget Honoribus:
Hij blinkt in smetteloze luister.
Maar ja, Vlissingen was toch zijn geliefde woonplaats, dus
vandaar dat in 1840 een standbeeld daar wordt opgericht.
En nu de fabel van de verzoening die tussen De Ruyter
en Tromp zou hebben plaatsgevonden in de raadszaal in
Uithoorn. Van Lennep vertelt in zijn Romantische werken
over de ruzie tussen de twee admiralen het volgende: “Bij
de slag om Duinkerken werd de Ruyters schip de Zeven
provinciën zwaar beschadigd maar ondanks dat wist De
Ruyter toch zijn aanvallers onschadelijk te maken. Al die
tijd hoopte hij dat Tromp hem zou volgen. Maar dat gebeurde niet.
Van Lennep stelt dan in zijn boek de vraag ‘Was hij gevlucht”. Het bleek dat Tromp middenin een Engels eskader
stortte en het zo de schrik aanjoeg dat het hele eskader
verdween en niets afwist van De Ruyters moeilijkheden.
Toen Tromp eindelijk op het schip van De Ruyter kwam
werd hij overladen met verwijten maar Tromp gaf als repliek dat zonder hem die de achterhoede had afgesneden
het nog erger zou zijn geweest en de voor- en middelgroep zich net zo moedig had moeten gedragen als hij
had gedaan. Dan moeten de Staten beslissen wat moet
gebeuren en dat is niet zo moeilijk want De Ruyter was
toegewijd aan de Staten terwijl Tromp vaak liet blijken
een warm aanhanger van de prins te zijn. Het resultaat
was dat de aanstelling van Tromp als luitenant generaal
werd ingetrokken. Maar De Ruyter mist al gauw de gedegen adviezen van Tromp.
Opdracht
Hij krijgt opdracht om zich te voegen bij de prins die in
Uithoorn bleek te zijn. De prins wil de vloot weer gereed
maken en op zijn vraag aan de Ruyter wie hem moet bijstaan komt deze zelf met het voorstel om Tromp te vragen. Maar wil de Ruyter zich wel verzoenen met Tromp
is de vraag van de prins. ‘Verzoening is mijn Kristenplicht’
vindt Michiel die Tromp niet als zijn vijand wil zien. Later
wordt de Ruyter ontboden in Bodegraven De prins heeft
al gesproken met Tromp die geantwoord heeft dat hij de
Ruyter zal danken als hij weer onder zijn bevel kan staan.
De Ruyter is daar natuurlijk zeer verheugd over en dan
vindt de verzoening plaats.
“Het verheugt mij, admiraal, u weer te zien” vindt Tromp.
“En mij dan”, antwoordt de Ruyter. “Als mijn bevelhebber
mij hebben wil zal hij geen gehoorzamer man vinden dan
ik” en de Ruyter antwoordt “En geen officier zo dapper en
bekwaam. In de slag die volgt verkeert Tromp in uiterst
gevaar en de Ruyter keert terug van het achtervolgen van
de vloot om Tromp bij te staan. “Beter een vriend helpen
dan een vijand te deeren” en ook Tromp roept uit ”Mannen, daar is Bestevaer, ik zal hem ook niet verlaten zolang
ik adem heb. De ruzie werd dus zoals uit dit verhaal blijkt in
Bodegraven bijgelegd en niet in Uithoorn waar het Rechthuis alleen als toevallige ontmoetingsplaats diende voor
Willem de Derde en Michiel de Ruyter en waarschijnlijk
is uit die ontmoeting het verhaal ontsproten dat de verzoening hier ook zou hebben plaatsgehad. Toch blijft de
naam van de Ruyter voor altijd verbonden aan Uithoorn.
Dat bleek ook weer tijdens het straatfestival waarbij de
verzoening tussen de Ruyter en Tromp de basis vormde
voor het toneelstuk dat opgevoerd werd. Maar ook in werkelijkheid leeft de naam de Ruyter voort evenals die van
Tromp.
Ten eerste natuurlijk door de straten die naar beide admiraals zijn vernoemd en onlangs nog bij de eerste paal
van het project Bestevaer waarbij de eerste fase de naam
Compagnie meekreeg en de tweede fase Admiraliteit. Er
zijn nog meer aanknopingspunten want Engel, de zoon
van Michiel de Ruyter, diende onder kolonel Palm in Uithoorn en ook hij was vice admiraal. Het jaar van Michiel de
Ruyter loopt bijna ten einde en in het kader daarvan zijn
tal van activiteiten geweest waarvan de beginfase de oprichting van de stichting 400 jaar Michiel de Ruyter was. En
ook nog wel even leuk om te vermelden: na een enquête
wie de grootste Nederlandse held is geweest van alle tijden stond Michiel de Ruyter op de zevende plaats.
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Piet Paulusma bij Keurslager
Bader in Mijdrecht

Midreth en V.I.O.S. zetten
opnieuw de toon
Mijdrecht – Op 3 december 2007
verlengden Bouwbedrijf Midreth en
V.I.O.S. de in 1998 gesloten sponsorovereenkomst. Thuis bij V.I.O.S.
beschermheer Joh. Verweij, tekenden Joop Lelieveld namens Midreth
en de heer Verweij en Marcel van
Scheppingen namens Mijdrechts
oudste muziekvereniging een verbintenis voor nog eens 5 jaren.
Het sponsorcontract is een voortzetting van de op 11 september 1998
getekende overeenkomst. De ondertekening vond plaats bij de heer
Verweij thuis. De heer Verweij memoreerde hoe slecht V.I.O.S. er in
1998 financieel voorstond en hoe
hij de De Rondeveense bedrijven en
particulieren bereid vond V.I.O.S. een
financieel hart onder de riem te ste-

overwegingen van toen nog dezelfde zijn als die van nu. “Wat goed is
moet blijven. V.I.O.S. heeft de handschoen in 1998 goed opgenomen
en de boekhouding op orde gebracht. V.I.O.S. heeft een uitstraling
die mij aanspreekt. Ik heb respect
voor het enthousiasme en de inzet
waarmee de leden en vrijwilligers
dit stukje cultureel erfgoed in stand
houden. Net als in ons bedrijf, staat
bij V.I.O.S. de mens centraal. Zowel
Midreth als V.I.O.S. dragen op hun
eigen wijze bij aan het leefbaar maken en houden van de gemeenschap waar we deel van uit maken.”
Marcel van Scheppingen gaf aan
hoe blij en dankbaar V.I.O.S. met de
voortzetting van de sponsoring is.
“Met de verlenging van het contract

Mijdrecht - Maandagavond 3 december jl. werden er bij Keurslager
Bader op Bozenhoven door SBS6
filmopnamen gemaakt van de populaire weerman Piet Paulusma
die Keurslager Bader een bezoek
bracht. Overigens had dat deze zomer al moeten gebeuren, als onderdeel van de wedstrijd wie het lekkerste en het meest gevarieerde
vlees en de vleesproducten voor de
barbecue kan bereiden. Dat is gedurende de vakantietijd een aantal
keren door SBS6 in combinatie met
het weerpraatje van Piet Paulusma
rond tien voor elf ‘s avonds in Hart
van Nederland op het scherm gebracht. Daarin werd ook ‘het barbecueweer’ voor die avond en week
voorspeld. TV-keurslager Nagtegaal, die toevallig ook Robert als
voornaam heeft, keurde daarbij de
vleeswaren op hun presentatie en
smaak waarbij een cijfer werd toegekend. Hij kon nu zijn naamgenoot
op Bozenhoven de hand schudden.
Robert Bader: “De Vereniging van
Keurslagers heeft een contract lopen met SBS6 voor promotiedoeleinden. Het programma wat toen
met ‘zomerse’ vleeswaren op de
buis werd gepromoot, bleek dermate populair dat men besloten heeft
dit voort te zetten, maar nu met producten die in de maand december
bij de consument in de belangstelling staan.
Tijdens de feestdagen wordt er lekker gegeten. Men kiest er dan ook
vaak voor een keer gezellig met elkaar te fonduen of te gaan gourmetten. Het assortiment dat wij als
Keurslager daarvoor hebben samengesteld ziet er zeer gevarieerd
en smakelijk uit en wordt dan ook
extra onder de aandacht gebracht.
Piet Paulusma vond het wel leuk om
dat bij ons te gaan promoten, niet in

de laatste plaats omdat we er een
leuke sinterklaasactie aan gekoppeld hebben.”
Schoenenactie
Keurslager Bader heeft voor Sint Nicolaas een ‘schoenenactie’ voor alle kleine kinderen van zijn klanten
bedacht. Die konden vanaf woensdag 28 november hun schoen zetten in een vakkenkast in de winkel.
Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten
heeft in elke schoen wat lekkers gedaan. Woensdag 5 december kunnen de kinderen hun schoen weer
afhalen. Dan zijn Sint en zijn Pieten ook aanwezig in de winkel. Piet
Paulusma ging er samen met enkele kinderen even op in. Volgens
Piet zijn de weergoden de Sint op
woensdag niet gunstig gezind. Er is
regen en wind voorspeld. Dat wordt
niks op pakjesavond…
De promotie van het productassortiment werd in de winkel voortreffelijk
uitgevoerd door Robert Nagtegaal
in samenwerking met het winkelpersoneel van Keurslager Bader en

natuurlijk Piet Paulusma. Laatstgenoemde laat zich inhuren voor product- en bedrijfspromotie, maar ook
als het gaat om (grote) clubacties
en evenementen. Het weerpraatje is
daarbij het handvat om er een programma omheen te bouwen.
Een tiental mensen wist van de SBS6
activiteiten in Mijdrecht en was met
enkele kleine kinderen naar de winkel op Bozenhoven gekomen om de
opnamen mee te kunnen maken.
Natuurlijk ook om aan het einde van
de opnameduur samen met Paulusma het bekende ‘Oant Moarn’ te
kunnen roepen. De opnamen werden dezelfde avond in Hart van Nederland uitgezonden. Piet Paulusma komt vanaf zaterdag 15 december a.s. en de week erop volgend
bij SBS6 Shownieuws andermaal
in beeld met een Mijdrechtenaar,
namelijk Peter Homan van Elektrotechnisch Bureau Homan (‘Allicht’).
Zij presenteren dan samen weer
het programma wie volgens hen de
mooiste kerstverlichting van 2007 in
Nederland heeft.

en daarmee voor alle lagen van de
bevolking toegankelijk. Hiermee
wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat de heer Johannes
Verweij op 10 september 1900 had
bij het oprichten van muziekvereniging V.I.O.S.”.
Beschermheer Joh. Verweij ten
slotte: “Mijn grootvader en oprichter van V.I.O.S. zou trots op ons geweest zijn. Zijn ideeën zijn nog
steeds springlevend in de vereniging en nu ook weer voor langere
tijd gegarandeerd. Het is mij een eer
hier een steentje aan te hebben mogen bijdragen. Ik ben alle betrokkenen dankbaar voor het vertrouwen
dat zij in de vereniging stellen”.
ken. Bijzonder was toen hoe hij en
de heer Lelieveld elkaar toen vonden in een tienjarige verbintenis.
De heer Lelieveld sprak dat zijn

met nog eens 5 jaren kan V.I.O.S. invulling blijven geven aan onze doelstelling dat muziek maken in onze
gemeente laagdrempelig moet zijn

Na de ondertekening van het contract werd het glas geheven en werd
nog lang gesproken over verleden,
heden en toekomst.

Sinterklaas op bezoek bij
Eliboe
Vinkeveen - Het afgelopen weekend was het groot feest bij scouting
Eliboe, Sinterklaas kwam langs. Van
de bevers tot de stam aan alle groepen heeft de sint een bezoekje gebracht.

Het was een drukte van geweld de
Sint had zelfs drie pieten, mee genomen pieten met veer, nou dan
weet je het wel, de pieten haalden
de meest rare capriolen uit. Sommige Bevers vonden het nog wat eng,

maar ze hebben wel allemaal Sinterklaas een handje gegeven. Bij de
welpen werd hard gewerkt voor een
pietendiploma, dat een ieder met
glans heeft behaald. De Esta’s een
gezellige troep jongens en meisjes: hier werd aandachtig naar de
Sint geluisterd, en daarna uit volle
borst gezongen. Ja, dan het Vendel: wat een giebelende, en gillende
club meiden zeg. Sinterklaas ging
met pijn in zijn oren weer verder,
naar de Verkenners: wat een stoe-

re groep jongens is dat. Na hier en
daar een vermanend woordje van
de Sint werd het hier ook een gezellige puinhoop, waarbij de pieten
hun steentje bij droegen. Na dat iedereen een cadeautje van de Sint
had gekregen was het tijd om afscheid te nemen, want ja, Sinterklaas en de pieten hadden nog meer
te doen. Volgens de Sint is het een
gezellige en enthousiaste club, de
Eliboe scouting uit Vinkeveen www.
eliboe.nl

Zwarte Piet bij peuterspeelzaal Duimelot
De Ronde Venen - Maandag en
dinsdag werden de peuters van
Duimelot verrast door een bezoek
van zwarte Piet.
De peutertjes waren heerlijk aan het
spelen toen er ineens heel hard op

het raam werd gebonsd. Zwarte Piet
wilde heel graag binnenkomen en
lekker meespelen.
Er werd gezongen en gedanst en
toen kwam Piet tot de ontdekking
dat hij niet meer wist waar hij de cadeautjes had gelaten. Gelukkig kun-

nen peuters heel goed zoeken en al
snel werden de cadeautjes gevonden, uitgedeeld en uitgepakt. Er is
natuurlijk ook lekker gesnoept, er
was een mooie taart en natuurlijk was er ook strooigoed. Het was
spannend en leuk.
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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.

Nimby-gedrag
Mijdrecht - Maandagavond,
26.11.2007, toog ik naar het
Gemeentehuis in Mijdrecht.
Daar vergaderde de Commissie
Ruimte van de Gemeente De
Ronde Venen.
Ik maakte gebruik van het inspreek-recht, voor de agendabehandeling uit.
Als nr 4 van de 7 maakte ik de
commissie en andere aanwezigen mijn visie bekend.
Na de laatste inspreker ging het
mis. De commissie-voorzitter
gaf een tweede ronde.
In dit geval aan mensen van
de vereniging De Driehoek. Zij
mochten met een beamer erbij
nogmaals hun (langdurige) verhaal afsteken. Daar wordt een
geboren Wilnisser niet vrolijk
van. Enkele bewoners van het
Mijdrechtse Bozenhoven en de
Wilnisse Herenweg hebben zich
verenigd.
Zij zijn bezorgd. Over verwachte
last van geluid (juichende kinderen/voetballers), over last van
licht (van lichtmasten op 100 m
ZOU je last kunnen hebben) en
van meer van dat soort zaken.
Not In My Back Yard. Niet in mijn
achtertuin. Je zal er maar tussen
wonen. Zo weinig sociaal.
Een overduidelijk hoorbare
groep van Driehoek-sympathisanten manifesteerden hun
aanwezigheid.
Gelukkig vroeg de vertegen-

woordiger van een politieke
fraktie zich in de tweede termijn
af of de “samenleving!” er in De
Ronde Venen (lees MijdrechtWilnis) net zo over zou denken.!?! De wethouder gaat nu
(mogelijk) opnieuw bij de Provincie over alternatieve locaties
praten. Al heeft hij de indruk,
zoals meerdere raadsfracties,
dat de Driehoek zeker op EEN
hoort te staan. Het lijkt aannemelijk, dat een volgende behandeling van hetzelfde onderwerp
een anders gevulde Raadszaal
te zien zal gaan geven. Want
mensen met begrip en instemming voor dit beleidsvoornemen
vertrouwden erop, dat de raadsleden breder zouden zien dan
de tribune van de Raadszaal
groot was. Dat feit is mij zelf nog
niet helemaal helder, maar ik ga
ervanuit, dat na bezinning dit
zal blijken. Maar de verkeerde
smaak van het optreden en aanwezig zijn van de Driehoekvierkanttegenlieden blijft.
Onze regering wil meer sociale
samenhang en die wens kan ik
niet alleen begrijpen maar ook
billijken. Als iedereen een NIMBY-gedrag gaat vertonen zijn we
mijns inziens NIET op de goede
weg. Het KAN anders.
Dik Brouwer,
Burg.van Baaklaan 34,
3648 XV Wilnis

Vieze baasjes en bazinnetjes
In onze gemeente lopen behoorlijk wat honden en katten rond
die, naar aangenomen mag worden, vertroeteld en opgevoed
worden door hun eigenaren.
Over de vele katten die het alleen op jouw tuin voorzien hebben, zal ik niet al te uitgebreid
zijn. Ze worden, na het verorberen van hun blik- of brokjesvoer
naar buiten geschopt, want een
kattenbak in huis stinkt maar en
ze moeten toch óók hun poep
kwijt? Hebt u die luie krengen
wel eens geobserveerd? Nog te
lui dat ze een kuiltje graven om
die dan vervolgens ook nog niet
eens dicht te gooien als ze hun
zaakje kwijt zijn. Hun eigen tuin
(territorium) zullen ze niet bevuilen, maar wel die van de buren. Nee, dan de honden! Laat
ik voorop stellen dat er absoluut
nette en beschaafde hondenbezitters zijn die hun viervoeters
onder appèl hebben en die absoluut geen overlast veroorzaken, maar je hebt er ook - en
het lijkt wel of die de overhand
krijgen - die hun hond doodleuk midden op het trottoir laten

poepen en dan ‘quasi’ ‘ik heb
niks gezien’ doodgemoedereerd
doorlopen. ‘Après moi le deluge’
oftewel ‘Na mij de zondvloed’ Ik
heb er gewoon schijt aan... wie
doet me wat en wie bewijst dat
dit van míjn hond is’?
Kent u ze, die vaak enorme hoppers die onze viervoeters tegenwoordig weten te produceren?
Deze baasjes en bazinnetjes
zouden een opvoedtraining
moeten volgen in plaats van de
honden. Die laatste weten niet
beter en volgen de wet van de
natuur. Het is toch een kleine
moeite om, desnoods met een
stokje of takje, het eindproduct
van de eetlust van uw hond
even uit de looproute van wandelaars op trottoirs en voetpaden te schuiven? Of neem, als er
onverhoopt geen takje of stokje
in de buurt is en zoals ik zelf doe
voor een eventueel ‘ongelukje’,
een paar papieren servetjes en
een plastic zakje mee in je jaszak. Gewoon een kwestie van
fatsoen.
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht

Schoolstakingen
Vorige week hadden wij een ingezonden brief van een verontruste moeder over de schoolstakingen. Zij verzocht ons om haar
naam niet in de krant te vermelden, om te voorkomen dat zij of
haar dochter er last mee zouden
krijgen. Deze week ontvingen wij
op deze brief een reactie. Deze
mevrouw schreef ons: graag
inderdaad ook mijn naam niet
vermelden bij deze brief. Ik ben
namelijk ook nog werknemer
van het VeenLandenCollege en
wil hiermee alleen reageren als
privé persoon, als ouder. Moet
die dingen wel gescheiden houden”, aldus deze mevrouw. Haar
naam en adres zijn wel bij ons
bekend: Met stijgende verbazing las ik de ingezonden brief
“Wat geeft ze het recht om te
staken?” De aanleiding voor
het rumoer, mevrouw, was het
debat over de 1040 urennorm
voor de onderbouw en de oproep van het LAKS, aan leerlingen om te staken. Door die 1040
uren norm staan scholen op het
moment onder grote druk. Dat is
bijvoorbeeld de reden dat scholen krampachtig alle activiteiten
in één week plannen: excursies
(begeleidende docenten), examens (surveillanten) en projectweken voor de onderbouw om
zo de lesuitval zoveel mogelijk

tegen te gaan. Want mevrouw,
ieder uur lesuitval wordt geteld:
zieke docenten, langdurig zieke
docenten, docenten die op een
bepaald moment met examenkandidaten praktische opdrachten moeten uitvoeren en dus
hun lessen in de onderbouw niet
kunnen geven, of brugklasmentoren die bij hun klas moeten
zijn waardoor ze geen les kunnen geven aan hun bovenbouw
klassen. Alle scholen hebben vacatures die zij niet kunnen vervullen, want er is schaarste aan
docenten op de arbeidsmarkt.
En ook deze vacatures die niet
vervuld kunnen worden, merkt
de overheid aan als lesuitval. Er
worden torenhoge boetes gegeven aan scholen die niet kunnen
voldoen aan de norm, zo hoog
dat een school er gemakkelijk
door failliet kan gaan. Zijn onze
kinderen daarbij gebaat? Is goed
onderwijs daarmee gewaarborgd? En zo kan het gebeuren
dat betrokken docenten lessen
erbij nemen van hun langdurig
zieke collega’s en daarmee een
zware last op hun schouders
nemen. Zij doen meer dan waar
ze voor zijn aangenomen; overigens doen ze dat uit zorg voor
de leerling en niet omdat ze aan
de norm willen voldoen. En zo
kan het ook gebeuren dat leer-

Kinderactiviteiten De Wijk Leeft
in 2008 in Meerwijk???
Uithoorn - ‘De wijk leeft’ is een
kunst- en cultuurproject dat elk
jaar op een aantal basisscholen in Uithoorn en De Kwakel
plaatsvindt. Alle groepen krijgen
creatieve activiteiten aangeboden, zoals koken, muziek, dans,
schilderen, een kinderkrant en
een mozaïekkunstwerk op het
schoolplein. De reeks activiteiten
wordt afgesloten met presentaties, waarbij de ouders worden
uitgenodigd en de buurt wordt
betrokken. In het schooljaar 20052006 is het project uitgevoerd met
alle kinderen van de basisscholen
De Regenboog en De Tweemaster,
afgesloten op het Thamerfestival
in april 2006 en zijn ongeveer 600
kinderen en hun ouders bereikt. In
het schooljaar 2006-2007 namen
alle kinderen van de basisscholen
De Kwikstaart, De Toermalijn en
De Dolfijn deel. Dit project is afgesloten op de school De Dolfijn
zelf voor de ouders en met twee
grootse presentatie-avonden op
het terrein van de Legmeervogels
voor de ouders van de leerlingen
van de Toermalijn en de Kwikstaart in mei 2007, waarbij meer
dan 1000 kinderen en hun ouders
werden bereikt.
Het is de bedoeling om in het
schooljaar 2007-2008 het project

uit te voeren in de Meerwijk met
de basisscholen de Kajuit en de
Springschans rondom de Nationale Straatspeeldag van 28 mei
2008. De plannen hiervoor zijn al
in wording. Overleg met de scholen en de leden van de Werkgroep
De Wijk Leeft heeft al plaatsgevonden.
De Werkgroep De Wijk Leeft is
ontstaan nadat GroenLinks in juni
2005 een aantal organisaties en
vrijwilligers in Uithoorn bij elkaar
heeft geroepen om na te gaan of
en hoe het aanbod van kinderactiviteiten uitgebreid kon worden. De
Werkgroep De Wijk Leeft bestaat
uit medewerkers van de Hint, de
bibliotheek, twee kunstenaars,
Corrie Eeltink van Atelier de Penseelstreek en poppenspeler Frans
Hakkemars, Fun for Kids en andere vrijwilligers. Zij heeft met
veel vrijwillige tijd, energie en in
de eerste twee jaren met subsidie
van de Provincie, bijdragen van de
scholen zelf, fondsen van o.a. de
RABO-bank en het Burgemeester
Koot Fonds en een bijdrage van de
gemeente de activiteiten kunnen
organiseren.
Ook probeert zij gelden bij elkaar
te brengen door gemaakte kunstwerken tijdens de projecten te verkopen om met de opbrengst ervan

het jaar erop opnieuw een nieuw
project voor een andere school in
een andere wijk te kunnen organiseren. Zo worden van 13 januari
tot 24 februari 2008 de kinderschilderijen tentoongesteld in het Fort
en te koop aangeboden voor 250,euro per schilderij op de tentoonstelling: “Het kind in de kunstenaar
en de kunstenaar in het kind”
Maar dat is nog lang niet genoeg.
Zo’n project kost jaarlijks al gauw
meer dan 15.000,- euro.
Ook in 2008 wil de Werkgroep De
Wijk Leeft weer een kunst- en cultuurproject organiseren. In 2008
is de wijk Meerwijk aan de beurt.
Tot haar grote verbazing las de
Werkgroep in de plaatselijke krant
(Uithoornse Courant 28 november
en Witte Weekblad 29 november
2007) dat veel geld bestemd voor
kinderactiviteiten in 2007 nog niet
gebruikt is. Waarom er niet meer
ruchtbaarheid gegeven aan het feit
dat dit geld er was. Veel initiatieven zijn hiermee misschien verloren gegaan. Sterker nog meermalen zijn wij als Werkgroep De Wijk
Leeft door de wethouder verwezen
naar buurtbeheer om aldaar onze
plannen en financiële steunaanvraag in te dienen. De Wijk Leeft
heeft een voorstel om een deel

van het resterende bedrag van
2007 te bestemmen om het kunst
–en cultuurproject te verankeren.
Enerzijds een plan om kunstcaravans aan te schaffen, als materiële
ondersteuning om in de toekomst
jaarlijks het project De Wijk Leeft
te kunnen uitvoeren. Anderzijds
vragen wij een jaarlijkse aanjaagsubsidie voor het eerstvolgende
jaar.
Bij deze doen we een open oproep
aan de wethouder en de gemeente
Uithoorn de werkgroep De Wijk
Leeft jaarlijks te ondersteunen met
een aanjaagsubsidie en eenmalig
de aanschaf van de kunstcaravans
te financieren. Wij zullen met allerlei acties, bijdragen, fondsen
en verkopen het bedrag proberen
te verdubbelen, zodat ook de kinderen in de Meerwijk in 2008 en
de kinderen in De Kwakel in 2009
een kunst- en cultuurproject van
de Werkgroep De Wijk Leeft kunnen verwachten. Waarna wij in
2010 opnieuw de kinderen van de
Tweemaster en de Regenboog met
kunst- en cultuuractiviteiten kunnen aanbieden.
Namens de leden van
De werkgroep De Wijk Leeft,
E-mail:
franshakkemars@hetnet.nl

Sint slaat eerste paal van
de Brede School
Uithoorn - Sinterklaas had een
brief gestuurd waarin hij vertelde
dat de bouwtekeningen van de
Brede School kwijt waren.
Daarom hebben alle kinderen van
de Kwikstaart deze week heel hard
gewerkt om Sinterklaas te helpen. Wij (Stef, Yannick, Rebecca
en Masha, vier kinderen uit de
bovenbouw) gingen alle klassen
langs om de bouwtekeningen op
te halen die de kinderen hadden
gemaakt.
Als we in een klas waren vertelden we dat we de tekeningen aan
Sinterklaas gingen geven. Om
9.30 zaten we in de auto naar het
bouwterrein waar de Brede school
komt. Toen we daar waren moesten we nog even wachten op de
Sint en zijn pieten. Er waren nog 4
kinderen van de Toermalijn en de

Dolfijn tot de Sint en zijn pieten er
waren. Toen ze er eenmaal waren
moesten we met zijn allen naar
buiten komen en stond daar een
ouderwets ding om heipalen in de
grond te slaan.
We moesten met zijn allen gaan
trekken en uiteindelijk zat de paal
in de grond. Iedereen klapte en
juichte en na een paar minuten
ging iedereen weer naar binnen.
De wethouder en de Sint hielden
allebei nog een speech, en toen
ging Sinterklaas weg. We zijn nog
wel met hem op de foto geweest.
Iedereen is blij dat nu eindelijk de
bouw van de Brede School is begonnen!

lingen in hun beleving een zinloos tussenuur doorbrengen met
een oppas-docent die toevallig
een tussenuur heeft. Want het
gaat erom dat leerlingen in een
klas zitten. Of de school ze daar
wat te bieden hebt, doet er niet
toe (het zogenaamde “ophokken”), volgens de normoplegger.
Persoonlijk juich ik het als moeder toe wanneer mijn kinderen
niet alleen uit boeken leren. Kennismaken met Afrikaanse trommels en dansers, workshops om
pesten tegen te gaan, workshops
over gezonde leefwijze, ik zou
zeggen: een breed en gevarieerd
aanbod en zeker in een week dat
er ook examens en excursies zijn.
Een enorme organisatie, lijkt mij.
Een spellingsproject, een boekje
met voor elke dag een spellingsopdracht die 10 minuten in beslag
neemt (ik heb het boekje namelijk
wel gezien), wat is daar nou toch
op tegen? Is dat niet gewoon extra aanbod? En dan de stakingen
op school.., een landelijk gegeven
trouwens. Mevrouw, toen ik hoorde van het rumoer heb ik mijn
kinderen onmiddellijk gebeld dat
ze de school moesten verlaten
en naar huis moesten gaan. Of
denkt u dat een massa leerlingen
dat uit is op een rel in bedwang te
houden is? Als er vuurwerk is, het
grimmig wordt, er met vuilnisbakken wordt gesmeten? Uw dochter
liep daartussen, was u niet bang?
Blust u thuis brandjes met olie?
Ik was als moeder zeer gelukkig
met de beslissing van de schoolleiding de school te sluiten. En
om op uw hoop zand terug te komen, dat is precies wat er in het
onderwijs gebeurt. Men vult een
kuil met zand om een gat te dichten en daardoor ontstaat er elders een ander gat. Die stakingen
gingen namelijk wel ergens over,
mevrouw, al wist de doorsnee relpuber op school misschien niet
precies waar het over ging. Op
alle niveaus in de samenleving
zijn namelijk “domme krachten”
aan het werk. Uw beschrijving
van een “domme kracht” vond
ik overigens stuitend en beschamend. In uw ogen heeft het iets
te maken met een kruiwagen
en een schep. Ik kan een heleboel niet wat ik mensen heb zien
doen die met een kruiwagen en
een schep werken. Dat maakt
mij zeker oliedom? En dat mijn
kinderen kennis hebben kunnen

maken met Afrikaanse dansers en
trommels, ik vind het geweldig. Laat
ze vooral hun horizon verbreden en
overal voor open staan, zodat het
mensen worden die niet vast gaan
zitten in allerlei vooroordelen.
Gelieve mijn naam niet te vermelden
onder deze brief, want ik ben toch
enigszins bang voor de represailles van deze mevrouw, wanneer zij
weet wie ik ben, ook al kan ik bijna
zonder fouten een brief schrijven,
ondanks dat ik vroeger voorop heb
gelopen in een scholendemonstratie
tegen de oorlog in Vietnam. Maar
mijn kinderen nemen mij deze brief
wel in dank af, zij waren namelijk
ook niet gelukkig met het beeld dat
deze mevrouw schetst van de jeugd,
waartoe ook zij behoren. Geen zorgen, mevrouw, mijn dochter doet de
eieren in de cake die ze elke week
bakt. Maar wat geeft u het recht?

Door: Stef Bloem, Yannick
Bloem, Rebecca Schuetz en
Masha te Kolste

Plannen autoluw
maken Uithoorn

Naam en adres bij redactie
bekend

Vandalisme
TNTbrievenbus
Wilnis - Wij hebben een internetwinkel en versturen dus veel post.
Had zaterdagmiddag rond 12.00
uur nog een paar poststukken op
de bus gedaan op de hoek Dorpsstraat/ Raadhuisstraat in Wilnis. De
bus zat toen behoorlijk vol. Kreeg
vanochtend een telefoontje van een
mevrouw uit Wilnis dat er diverse
verscheurde poststukken van ons in
de Dorpsstraat rondslingerden. Ben
er direct heengegaan en heb ook
nog een aantal poststukken van anderen gevonden. Ben ook nog een
aantal artikelen kwijt dus het kan
zijn dat die nog in het bezit zijn van
de dader(s). Inmiddels heb ik aangifte van vernieling en diefstal gedaan en indien te achterhalen een
aantal mensen gebeld dat er ook
poststukken van hen vernield zijn.
Tevens komt TNT-post de vernielde
poststukken morgen ophalen.
Dit kunnen we niet meer onder de
noemer “kwajongensstreken” indelen!!
Tim van Amerongen
Wilnis

Aanstaande donderdag 6 december komt onze gemeenteraad om
19.30 uur weer bij elkaar.
Op de agenda staat:
19.55 uur - 20.30 uur
Ontwikkeling van het Dorpscentrum Uithoorn.
Voorstel van het college om het
begrip “optimaal autoluw” uit de
“Structuurplan
Dorpscentrum
Uithoorn” nader te preciseren.
Binnen dit thema valt het beslismoment over “de knip” in de
N201, na de omlegging.
Buiten de vraag of wij, inwoners
van Uithoorn, de inwoners van
Amstelhoek dit aan kunnen doen
wil ik het volgende onder jullie
aandacht brengen.
Het is vreemd, dat niet eerst beslist wordt over het UVVP (Uithoorns verkeer en vervoerplan)
Het is nu namelijk helemaal niet
duidelijk welke consequenties
er aan het besluit over “De knip”
vast zitten.
Hoe gaat de verkeersroulatie
plaatsvinden?
Komt er een soort Ringweg om
Uithoorn?

Nieuwe N201, Zijdelweg, Laan
van Meerwijk en Thamerlaan,
Amsterdamseweg?
Welke consequenties heeft dat
voor de bewoners langs die wegen?
Wordt het deel N201 tussen Zijdelweg en Laan van Meerwijk
(langs het Zijdelveld) autoluw?
Of verdwijnt dit stuk N201
zelfs om er woningbouw neer
te zetten?
Want dat is op ambtelijk niveau onderwerp van gesprek
geweest. (zie tekening)
En krijgen we dus overburen.
De beslissing over het dorpscentrum heeft veel verder strekkende
gevolgen, dan uit de vergaderstukken blijkt.
Nogmaals aanstaande donderdag spreekt de gemeenteraad
over het nieuwe centrum en dus
over de knip. Veel partijen zijn
voor. Laat ook uw stem hierover
horen.
Tot ziens bij de raadsvergadering
op 6 december.
Leen Zoutendijk
Zijdelveld 50
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Drukke open dag sluit Week
van de Dienstverlening af
De Ronde Venen - De Week van
de Dienstverlening is vrijdag 30 november afgesloten met een drukbezochte open dag van het gemeentehuis. Honderden inwoners kwamen
tussen 13 en 21 uur langs om een
blik achter de schermen te werpen
en/of deel te nemen aan de uitgezette speurtocht langs verschillende
afdelingen.
Op het Raadhuisplein werden door
medewerkers van de afdeling Groen
tijdens de open dag gratis tips en
adviezen gegeven over hoe het best
kan worden gesnoeid. Ook kon met
behulp van bladblazers voetbal worden gespeeld en stond de nieuwe
hoogwerker van de brandweer opgesteld om inwoners op enige tientallen meters hoogte een blik op de

omgeving te bieden.
Tijdens de Week van de Dienstverlening, die van 26 tot en met 30 november plaatsvond, organiseerde de
gemeente De Ronde Venen elke dag
activiteiten waarbij dienstverlening
centraal stond. Zo konden inwoners
bijvoorbeeld met het college van B
en W lunchen om specifieke onderwerpen te bespreken of om gewoon
eens kennis te maken. Ook was er
dinsdag een bijeenkomst voor alle
gemeentelijke adviesorganen om
hen te bedanken voor hun inzet en
donderdag een mini-symposium
voor collega-gemeenten over ge-

meentelijke dienstverlening.
Wethouder Ingrid Lambregts (onder
andere verantwoordelijk voor dienstverlening) blikt terug op een geslaagde week. “Ik heb veel enthousiasme gezien, zowel bij medewerkers als inwoners. Het is voor medewerkers motiverend om te horen dat
de werkzaamheden die je uitvoert
worden gewaardeerd. Van inwoners
kregen we te horen dat deze week
op een laagdrempelige manier duidelijk maakt dat goede dienstverlening aan de inwoners topprioriteit
is binnen onze gemeente. Daarbij is
mij ook duidelijk geworden dat on-

ze servicelijn een paradepaardje is
waar we trots op mogen zijn.’’
Speciale aandacht was er tijdens de
week voor de invoering van het burgerservicenummer (BSN), een persoonsgebonden nummer dat het
sofi-nummer vervangt. Het BSN
wordt sinds vorige week door de gemeente toegekend. De eerste inwoner die het nummer kreeg was de
een paar dagen oude Nathan Verburg. Zijn vader kreeg dinsdag een
taart overhandigd van burgemeester Burgman toen hij aangifte kwam
doen van de geboorte.
Woensdag bezochten ruim 400 leerlingen van de groepen 7 en 8 van
Rondeveense basisscholen het gemeentehuis. Voor hen was een
speurtocht uitgezet waarbij ze langs
verschillende afdelingen werden
gevoerd en werden geïnformeerd
wat de gemeente allemaal doet. De
klas die het beste de vragen uit de
speurtocht wist te beantwoorden
wint een avond discozwemmen.
Welke klas heeft gewonnen wordt
deze week bekend gemaakt.
De week werd vrijdag afgesloten
met de open dag die door honderden mensen werd bezocht en waarbij inwoners ideeën konden indienen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Het beste idee
wordt beloond met een weekendje
weg. De winnaar daarvan wordt ook
deze week bekendgemaakt.
Op de website www.derondevenen.nl van de gemeente is een fotoimpressie te vinden van de gehele
week onder de rode banner “week
van de dienstverlening”.

Meer dan honderd handtekeningen voor skatebaan in De Kwakel

Wethouder belooft een ding:
‘ik doe mijn best voor jullie’
trapveldje in het Egeltjesbos nooit
gebruikt wordt. “Er wordt nooit gevoetbald, het is er veel te nat”, vindt
hij. “We zouden natuurlijk drainage kunnen doen of kunstgras vlak
voor het doel maar ja, als je dan valt
doet dat wel pijn”, constateert de
wethouder. “Zeker als je een sliding
maakt”, vindt Dahley. Moeder Paola vraagt of er dan misschien ook
een picknicktafel kan komen en dat
het leuk zou zijn als het in de zomer
gerealiseerd zou kunnen worden.
De wethouder kan die belofte niet
doen maar belooft zijn best te doen.

Groep 8 Proostdijschool
maakt Sint-verhalen
Mijdrecht - De leerlingen van
groep 8 van de Proostdijschool hebben van Sinterklaas opdracht gekregen om een verhaal te schrijven dat
met 5 december te maken heeft.

Maar ja, wat doe je daarna met je
verhaal? Dat moet natuurlijk voorgelezen worden en wie kun je daar
nu beter voor uitkiezen dan de kleutergroepen van de school.

Vol ijver gingen zij aan de slag en
het resultaat mag er dan ook zijn.

En zo werd op maandagmorgen 3
december een voorleessessie ge-

houden. De kleuters luisterden
ademloos naar al deze verhalen en
vonden het prachtig. Maar de vraag
is wie er meer genoten hebben, de
kleuters of toch de leerlingen van
groep 8 die op hun beurt weer genoten van de kleuteraandacht voor
hun verhalen.

Bewonersraad bestaat 10 jaar
Mijdrecht - De Huurdersvereniging
Bewonersraad uit Mijdrecht viert dit
jaar haar tienjarige verjaardag. Tom
Burgers, directeur van Westhoek
Wonen, feliciteerde de leden van
de Bewonersraad en overhandigde hun een cheque ter waarde van
15.000 euro.
De Bewonersraad is een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers
die de belangen van alle huurders
bij Westhoek Wonen behartigt. Niet
alleen is de raad het luisterend oor
voor de bewoners en vergadert het
bestuur zo’n vier keer per jaar met
Westhoek Wonen. Ook voeren zij
lobby bij de gemeente en andere instanties op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Het serviceabonnement, de Westhoek Wonen Pas en
het beleid ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen zijn resultaten van hun gezamenlijke samenwerking met Westhoek Wonen. Op
dit moment zijn er al meer dan 1350
huurders lid van de Bewonersraad.
Westhoek Wonen bedankte de leden dan ook voor hun persoonlijke
inzet. Met plezier overhandigde Tom
Burgers de voorzitter Jan Peltenburg
een cheque ter waarde van 15.000
euro. “Geen vrijblijvend bedrag”, aldus Tom Burgers, “maar geld waar-

mee de Bewonersraad initiatieven
kan financieren die ten goede komen aan de verbetering van de directe woonomgeving en leefbaarheid van buurt en wijk. Voorwaarde
is wel dat de plannen voor en door
bewoners worden bedacht.”
Voorzitter Jan Peltenburg reageerde

verheugd. “Dit is een goed gebaar.
Wij zijn er voorstander van om huurders in een vroeg stadium bij de
plannen voor hun woonomgeving
te betrekken. Op deze manier sluiten de initiatieven aan bij de vraag
van bewoners.”

“Die kinderen zijn zo enthousiast
van skaten en allemaal eigenlijk.
Ze halen elkaar skatend van huis af
en gaan skatend naar school”aldus
moeder Paola die hoopt dat er inderdaad een skatebaan komt. Voor
Joel was het helemaal een bijzondere dag want morgen wordt hij tien
jaar. “Maar nog steeds iets te jong
om alleen naar de skatebaan in Uithoorn of Kudelstaart te gaan”, lacht
moeder Paola.

GroenLinks stelt vragen over
budget jeugdactiviteiten
De Kwakel - “We zijn helemaal
gek van skaten en we gaan elke
dag als het even kan wel een paar
baantjes skaten”, vertellen Joel en
Dahley. Maar het grote probleem
is dat er geen skatebaan bij hun in
de buurt is en zij te jong zijn om alleen naar de skatebaan in Uithoorn
of Kudelstaart te gaan, dus willen
Joel en Dahley graag een skatebaan in het Egeltjesbos. “Wel een
gekke naam eigenlijk”, vinden zij
”Je ziet er nooit een egel”. “Wij gaan
vaak naar Amsterdam en dan zien
ze die grote skatebanen daar bij het
Olympisch stadion en dat willen zij
dan natuurlijk ook, maar ik heb hen
al uitgelegd dat het sowieso als er
een skatebaan zou komen wel iets
kleinschaliger wordt”, aldus moeder
Paola die Joel toen heeft aangeraden om naar het huis van de burgemeester te gaan.
Joel vervolgt: “Ik wilde eerst een
brief schrijven maar dat durfde ik
toen toch niet en daarna heb ik aan
Dahley voorgesteld om handtekeningen te gaan inzamelen. Moeder
Paola vond dat een heel goed idee
en heeft de jongens geholpen met
het opstellen van de petitie want
die moest dus aangeboden worden
aan de wethouder. “We zijn begonnen met het inzamelen van hand-

tekeningen en toen werden andere
kinderen zo enthousiast dat zij ook
meededen”, aldus Joel. Op een gegeven moment waren we met zijn
vijven. “We hebben er ongeveer drie
weken over gedaan en al meteen de
eerste dag hadden we al een heleboel handtekeningen bij elkaar. We
zijn bijna elke dag wel op pad geweest”. Ook de hele klas van Joel
heeft handtekeningen gezet. En dan
is het zover en moeten zij de handtekeningen aanbieden aan wethouder Jeroen Verheijen. De jongens laten foto’s zien van voorbeelden van
skatebanen.
Maar die vindt de wethouder wel
een beetje groot en zegt dat volgend
jaar gekeken wordt wat men met de
speelplekken gaat doen in Uithoorn.
“Er zijn afspraken gemaakt met de
buurt en met de kinderen dat er
een soort speellandschap gaat komen. Maar weet je wat ik met jullie
afspreek. Als wij de speelplek gaan
maken bel ik jullie of ik schrijf jullie een brief en dan kunnen we kijken wat leuk is voor een skatebaan”.
Volgens Joel zijn er wel zeven speeltuintjes in De Kwakel maar dat is allemaal voor kleinere kinderen. De
wethouder is het daar wel mee eens
en belooft er serieus over na te zullen denken. Joel merkt op dat het

Uithoorn - Al eerder was sprake
van bezorgdheid over de ontwikkeling van jeugdactiviteiten. Door
met name de fractie van GroenLinks is diverse malen over dit onderwerp gesproken en dat was wederom het geval tijdens de raadsvergadering van 22 november. Ria
Zijlstra (GL) constateerde dat er in
2005 een motie is aangenomen voor
een extra budget van 25.000,- euro
om de jeugdactiviteiten te stimuleren. “Waar is dit geld aan besteed
en waarom zijn er nog steeds geen
activiteiten georganiseerd?” was
haar dringende vraag. Volgens wethouder Monique Oudshoorn heeft
dit alles te maken met het feit dat
het uitgangspunt is dat de gemeente zelf geen activiteiten kan organiseren en dit dus aan andere organisaties moet overlaten. “Er is nu een
jongerenwerker bij Stichting Cardanus aangesteld die zich met name
toelegt op het weer actief betrekken
van het Buurtnest. Maar aangezien
het Buurtnest eerst moest worden
opgeknapt kon er vooralsnog geen
aanvang worden gemaakt met planning voor activiteiten. De bedoeling
is dat dit nu eind november plaatsvindt”. Verder werd door de wethouder aangegeven dat de wel opgestarte dertien trajecten uit een ander potje zijn gekomen. “Het is jammer dat er geen initiatieven vanuit
de samenleving komen en daarom
hebben wij maar de stichting Car-

danus opdracht gegeven” besloot
de wethouder. Ria Zijlstra (GL) vond
dit duidelijk te kort door de bocht
en riep in herinnering dat de activiteiten al in 2006 uitgevoerd zouden
worden.
Budget
“Bovendien wist niemand dat men
aanspraak kan maken op dit budget”. Ook vond deze fractie dat de
gemeente projecten zou kunnen
aansturen en dat er ook gedacht kan
worden aan experimenten op scholen. De indruk van GroenLinks was
dat de motie tot op heden niet is uitgevoerd. Ook Robert Timmers (GB)
vond dat er wel voldoende publiciteit aan dit punt besteed moet worden zodat instanties weten dat de
mogelijkheid bestaat om aanspraak
te maken op dit budget. Maar de
wethouder was van mening dat de
zaak omgedraaid moet worden.
“Eerst kijken wat je wilt bereiken en
dan zien wat de kosten zijn.
Het geld wordt aan niets anders besteed en is apart gezet”. Ria Zijlstra
(G) bleef echter hameren op het feit
dat er nu al twee jaar niets is gebeurd. Volgens de wethouder is het
zo dat ook bij de scholen een soort
verzadiging is opgetreden: ”Er wordt
geklaagd dat men al zoveel moet
doen en dat er bovendien al sprake is van veel initiatieven. De leemte die er nu is kan opgevuld worden

Winnaars kleurwedstrijd
dierendag bekend
Uithoorn – Drie blije gezichten in
dierenspeciaalzaak van Tol in winkelcentrum Amstelplein, afgelopen
woensdagmiddag. mats Koolmoes
(4), Sabine Peters (bijna 8) en Sanna de Nooijer (9) hadden met die-

rendag meegedaan met een kleurwedstrijd en ze waren gebeld dat ze
gewonnen hadden.
Woensdagmiddag was het dan zo
ver. Op bijgaande foto de drie gelukkigen.

door Cardanus” was de mening van
de wethouder. Maar Ria Zijlstra (GL)
gaf aan dat zij het volstrekt oneens
was met de wethouder “Er moet wel
bekendheid aan gegeven worden
en sprak van een maatschappelijk
effect dat niet bereikt is.

GroenLinks had dit effect destijds
met de uitvoering van de motie
kunnen worden bereikt.

De wethouder vroeg zich af welk
maatschappelijk effect op dit punt
nog niet bereikt is maar volgens

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Steden Cities:

Een prachtig fotoboek met
fascinerende indrukken
van de stad
Regio - ‘In de foto’s van Arthur
Martin versmelten vele steden - van
Amsterdam tot Venetië, van Atlanta tot Hongkong - tot één enkele
mondiale metropool, een universele stad. En dat gebeurt ogenschijnlijk zonder inspanning, toevallig bijna. Alsof hij niet naar beelden zoekt,
maar de camera ze gewoon vindt.
Het verhaal van Arthur Martin is niet
journalistiek, maar esthetisch. Zijn
werkwijze ambachtelijk en klassiek.
In dit boek verleidt hij de stad en
viert hij die innige relatie in krachtig zwart-wit.’
Adriaan Monshouwer

Keurslager Bader gaat op
‘Europese toer’
Regio - Traditiegetrouw presenteert
Keurslager Bader in de feestmaand
december weer een bijzonder rijk assortiment aan kalfs-, rund- en lamsvlees alsook varkensvlees, vleeswaren, exclusieve producten en toebehoren. Daarbij is er voor elk wat wils,
want december is voor iedereen dé
feestmaand bij uitstek. Dat betekent
dat de meeste van onze inwoners
onder meer extra aandacht schenken aan lekker eten en drinken met
als hoogtepunt van dit bij uitstek familiefeest een exquise diner tijdens
een of beide kerstdagen. Maar niet
alleen dán want ook de viering van
Oud en Nieuw kan gastronomisch
gezien een bijzondere gewaarwording zijn. Alle ingrediënten en componenten voor lunch, brunch, diner
of souper zijn bij Keurslager Bader
verkrijgbaar. Ook voor degenen die
het koken (even) teveel wordt heeft
deze ambachtelijke Keurslager kanten-klare schotels, grill- en gourmetproducten, vleesassortimenten
voor fondues, kerstrollades, salades, soepen, bijzondere worstsoorten uit eigen worstmakerij en niet te
vergeten de kant-en-klare beenham
in 12 verschillende variaties. Een en
ander kan ook besteld worden. Het

verzoek is echter dit tijdig te doen,
het liefst vóór, maar uiterlijk vrijdag
21 december. Wie hulp nodig heeft
bij het samenstellen van het kerstdiner wordt door het enthousiaste en
vakkundige ‘Bader-team’ graag en
vrijblijvend geadviseerd.
Europees vlees
Keurslager Bader zou Bader niet
zijn als hij niet weer eens wat bijzonders te bieden heeft. Naast het
smakelijke vlees van Hollandse bodem heeft hij Schots rundvlees om
op tafel te zetten (zie foto). Zeker tijdens de feestdagen is dit een aanbeveling vanwege zijn malsheid, bijzondere smaak en fijne structuur.
Bader biedt diverse varianten van
deze vleessoort. Liefhebbers van
varkensvlees komen eveneens aan
hun trekken. Nieuw bij Bader is het
Iberisch varkensvlees, ‘Pata Negra’
genaamd. Het is afkomstig van het
Spaanse Iberico varken dat vrij in de
natuur rondloopt en zich voedt met
eikels en vers gras. Daardoor heeft
het vlees een specifieke smaak.
Het vlees wordt gepresenteerd in
de vorm van karbonades, haasfilet,
schouderfilet en varkenshaas. Nóg
een vleesspecialiteit van buiten de

landsgrenzen is het wild, bijvoorbeeld uit Polen. Er is een zeer ruime
keus uit diverse soorten (exotisch)
wild. Daaronder ook vleesspecialiteiten van konijn, struisvogel, wilde
en tamme eend, haas, hert, ree en
kalkoen zijn voor de liefhebber volop verkrijgbaar en te bestellen.
Bader gaat in zijn aanbod dus op de
‘Europese toer’ waar het vlees betreft. Daardoor is het aanbod aan
specialiteiten nog verder uitgebreid.
Reden genoeg om bij een van de
drie vestigingen van Bader in de
regio binnen te stappen voor een
nadere kennismaking. Dat kan in
Mijdrecht op Bozenhoven 27, Vinkeveen in winkelcentrum Zuiderwaard
op de Plevierenlaan en in Uithoorn
in Winkelcentrum Zijdelwaard op
het Zijdelwaardplein. Meer informatie leest u ook op de website: www.
bader.keurslager.nl. Hier vindt men
bovendien informatie over allerlei
lekkere recepten.
In de verschillende winkels van
Bader liggen bestellijsten voor de
feestdagen klaar waarop iedereen zijn of haar wensen kenbaar
kan maken. Keurslager Bader en
zijn team wensen u een smakelijke
feestmaand toe!

Prijs nog groter dan prijswinnaartje

Tobias wint grote Balou knuffel
bij AH Jos van den Berg

Vol verwondering
Arthur Martin: “Momenten kies ik
bij voorkeur als ik op reis ben. De
keuzes die ik maak zijn intuïtief, vol
verwondering. Het is eigenlijk een
zoektocht naar emotie, naar de ontroering die zich pas aan je voordoet
als je je er voor open stelt.
De foto’s die ik uiteindelijk selecteer, zijn voor mij als episodes uit
een film.”
Arthur Martin maakt foto’s voor
zichzelf. En hij weet wat hij wil. Hij
wacht op het juiste moment om een
typische Arthur-Martin-foto te maken. Steden Cities is een werkelijk
prachtig uitgegeven luxe fotoboek
dat vol staat met Mooie-Martin-Momenten.
De foto’s van Arthur Martin worden
regelmatig geëxposeerd en ook zijn
fotokalenders hebben de laatste jaren een grote groep liefhebbers weten te bereiken. Steden Cities is het

eerste boek van Arthur Martin.
Dit prachtige fotoboek is 88 pagina’s en heeft het het formaat van 24
bij 26 centimeter.
De prijs is 24,95 euro.
De luxe editie kost: 32,50 euro. De
Luxe-editie heeft een gelimiteerde oplage van 1000 exemplaren, is
voorzien van een extra stofomslag
en wordt geleverd met een gesig-

neerde en genummerde originele foto uit een exclusieve serie met
een oplage van 8 x 125 stuks (18 x
24 cm).
Verkrijgbaar bij de betere boekhandel, een aantal Kunstuitleencentra en op: www.bookgifts.nl, www.
booksunlimited.nl en www.arthurmartin.nl

Caroline Stam met Regiokoor in H. Joh. de Doper
De Ronde Venen - Het eerste middagconcert van het Regiokoor De
Ronde Venen in 2005 was goed bezocht. En vorig jaar met een prachtig
concert in de Rank was de kerkzaal
afgeladen vol. Met de locatie van de
H. Johannes de Doper kunnen er
meer bezoekers komen. Daar hoopt
het koor dan ook op zondagmiddag
9 december.
Het belooft een muzikaal feest te
worden met delen uit de Messiah van Händel en de Christmas
Light van Benjamin Harlan. Als soliste treedt op de internationaal bekende sopraan maar van oorsprong
Rondeveense Caroline Stam. Verder
zingt het koor a capella een aantal
sfeervolle christmas carols en middeleeuwse en Gregoriaanse hymnes
met wisselende solozang.
De begeleiding is in handen van
professionele musici van het Amsterdams Begeleidings Orkest. Op
het orgel speelt Dirk Out. Als vaste
organist van de radiokerk in Bloemendaal is Dirk Out met regelmaat
te beluisteren. Zijn spel is rustig,
fijnzinnig en speels.
Bij het concert heeft Gert J. Hans
de algehele leiding. Gert Hans heeft
veel ervaring met koor- en orkestdirectie en weet de solisten goed te

begeleiden. Hij studeerde alle muziek in met Regiokoor De Ronde Venen. Het koor tenslotte heeft zijn
kwaliteit verbeterd en gaat er een
mooi concert van maken.
Kerstconcert op 9 december 15.00
uur. Zaal open om 14.30 uur.
Kaarten kosten 15,- euro en zijn ver-

krijgbaar bij koorleden, aan de zaal
en bij:
Boekhandel Mondria, De Lindeboom11, Mijdrecht.
Drogisterij Nagtegaal, Dorpsstraat
30, Wilnis.
Drogisterijg De Bree, Herenweg 12,
Vinkeveen.

R.O.M. koor steelt de
show op kerstfair

Uithoorn – Albert Heijn Jos van
den Berg organiseerde enkele weken geleden een kleurwedstrijd voor
de kinderen.
Dit in verband met het verschijnen
van het groot Jungelboek. Heel veel
prachtige kleurplaten werden ingeleverd en vorige week woensdagmiddag om half drie was het grote
moment aangebroken.
Een deskundige jury, bestaande uit
Sinterklaas en zijn Kleur-pieten, had
uit de vele mooie kleurplaten, met
veel moeite drie mooie gekozen.
Sinterklaas had het zelf te druk om
de prijzen uit te reiken, maar Eerste-

piet van de speelgoedafdeling, toch
al bij Albert Heijn Jos van der Berg
in verband met het speculaas versieren, had die taak op zich genomen.
Er waren drie prijzen en de eerste
prijs was een hele grote Balou knuffel. Drie kinderen, Pascal van 10 jaar,
Nancy Kas van 6 en Tobias Best van
4, zaten met gespannen gezichtjes,
wie heeft wat gewonnen? Pascal en
Nancy wonnen prachtige knutseldozen en ja hoor, Tobias straalde, hij
won de knuffel. Heel even was het
of Tobias de kleine Mogli was, met
zoveel liefde omarmde hij zijn Balou knuffel.

Regio - Na de zeer succesvolle uitvoeringen van de operette Maske in
Blau is het R.O.M. koor niet op zijn
lauweren gaan rusten.
Vorige week was het koor aanwezig
op de kerstfair bij Kasteel De Haar
in Haarzuilens. Deze grote kerstfair
trekt duizenden bezoekers uit het
hele land en werd voor de tiende
keer gehouden.
Gekleed in prachtige Dickens kleding werden kerstcarols ten gehore
gebracht tijdens de openingstijden
van de fair en dat waren best lange
dagen. Met wisselende koorbezetting kon het publiek, dat in groten
getale aanwezig was, het enthousiaste koor beluisteren.
Dat het koor in voorgaande jaren
enorm gewaardeerd werd door het
publiek is ook de organisatie van
deze fair niet ontgaan.
Voor de derde maal in successie is
het koor verzocht deze manifestatie
op te luisteren.
Televisie
Veel video opnamen van de optredens zijn door Regio T.V. Utrecht en
Endemol gemaakt, die op verschillende dagen door diverse regionale
T.V. stations uitgezonden zijn.
Zaterdag 8 december treedt het
koor, voor de vierde keer op rij, op
tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in

Breukelen van 12.00-15.00 uur.
Ook op het jaarlijkse Dickens Festijn
in Deventer, dat zaterdag 15 en zondag 16 december plaatsvindt, zult u
het koor aantreffen.
Dit feest, want zo mag je dit wel
noemen, trekt in 2 dagen 130140000 bezoekers uit binnen- en
buitenland.
Het oude stadsdeel achter de Brink
is dan omgetoverd naar de tijd van
Charles Dickens.

Honderden figuranten, allen toepasselijk gekleed, zorgen voor een onvergetelijk schouwspel.
Dat het ROM. koor hier acte de présance geeft en daarvoor uitgenodigd
wordt ligt ten grondslag aan eerdere
optredens. Met grote uitstraling en
een leuk, goedgezongen repertoire
kerstcarols was het voor de organisatie vanzelfsprekend het koor voor
de vijfde keer uit te nodigen.
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Postduivenvereniging Rond de Amstel

Zaterdag en zondag
tentoonstelling
Regio: Zaterdag 8 en zondag 9 december a.s. is er in het clubgebouw
van Postduiven Vereniging “Rond de
Amstel” in Uithoorn aan de Amsterdamseweg de jaarlijkse tentoonstelling. De liefhebbers zetten ieder een
viertal duiven ten toon, die kampen
voor het hokkampioenschap.
Men zal proberen om de mooiste
duiven die men in het hok heeft in
te zetten, omdat dit wordt gezien
als de graadmeter voor het volgend vliegseizoen. Duiven die b.v.
niet goed door de rui (verwisseling van het verenkleed) zijn gekomen, zullen het in het jaar daarop
niet makkelijk krijgen op de vluchten. Meestal is de conditie van deze duiven niet voldoende, waardoor
het in de rui hapert en deze duiven
pas het jaar daarop rond de maand
mei als het warmer weer wordt verder gaan met de rui waar men is
stil blijven staan. Het is dus van het
grootste belang voor de liefhebbers
dat ze de duiven in de ruiperiode in
goede conditie hebben en houden,
en zo een stap in de goede richting
volgend seizoen zetten. Voor deze
keuring is een keurmeester van de
Nederlandse Groep van Keurmeesters uitgenodigd deze keuring te
verrichten, en zo de liefhebbers een
indruk te geven hoe de zaken (Hokken) er voor staan. De liefhebbers
zetten dus vier duiven in, t.w. een
oude doffer (man) en duivin (vrouw)
en een jonge doffer en duivin. Na de

keuring worden de punten van deze vier duiven bij elkaar opgeteld, en
wie de meeste punten heeft behaald
mag zich een jaar lang hokkampioen noemen.
In de vier klassen t.w. oude doffers,
oude duivinnen, jonge doffers en
jonge duivinnen zijn ook prijzen te
winnen, in elk onderdeel 3 prijzen
en tevens de mooiste van de gehele tentoonstelling. De mooiste duif
wordt gekozen uit de vier groepswinnaars. Verder staat dit weekend
in het teken van gezelligheid onder
de leden, leden van buurverenigingen en eenieder die in de duivensport geïnteresseerd is. Zaterdagmiddag om 16.00 uur gaat het clubgebouw open voor de bezoekers,
en Zondag om 14.00 uur. Op beide
dagen is er een tombola met mooie
prijzen, zaterdagmiddag worden de
prijzen die met de duiven behaald
zijn uitgereikt, en Zondagmiddag
om 16.00 uur zullen een aantal bonnen t.w.v. een jonge duif van 2008
verkocht worden, waarna om 18.00
uur de tentoonstelling eindigd. Iedereen die belangstelling heeft in
de duivensport of de sfeer eens wil
proeven, is van harte welkom.
Hebt u interesse in de Postduivensport, of wilt u lid worden van onze
vereniging, kom gerust langs want
dit is dan een ideale gelegenheid.
Ook jeugdleden zijn uiteraard van
harte welkom.

Atlantis in actie voor KiKa
Mijdrecht - De seniorenselectie van
Korfbalvereniging Atlantis heeft zich
dit seizoen verbonden aan Stichting
KiKa (Kinderen Kankervrij).
Met verschillende acties hopen zij
een bijdrage te leveren aan de inspanningen van KIKA.
Aanstaande zaterdag 8 december
wordt rondom de wedstrijden van
Atlantis 1 en Atlantis 2 voor de eerste maal actie gevoerd voor KiKa.
Tijdens de wedstrijden is er de gelegenheid een KiKa-beer te kopen
voor maar € 6,95.
De opbrengst komt volledig ten goede aan KiKa! Ook vindt er een verloting plaats, waarbij u een KiKa-beer
kunt winnen. Atlantis hoopt op uw

aanwezigheid en steun voor dit initiatief. Atlantis 2 speelt om 16.30 uur
tegen ZKC ‘31. Aansluitend speelt
Atlantis 1 om 17.40 uur tegen Korbis.
De wedstrijden worden gespeeld in
sporthal de Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
KiKa werft fondsen die ten goede
komen aan aan onderzoek waarmee de zeven kinderkankercentra
in Nederland versneld therapieën
beschikbaar willen maken voor een
betere behandeling en genezing van
kinderkanker.
Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor
KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

Zwarte Pieten bij
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Het afgelopen weekend
stond voor Judoschool Blaauw in
het teken van Sinterklaas. Vrijdagavond 30 november en zaterdag 1
december werden de jonge judoka’s van Judoschool Blaauw tijdens
de les verrast door een bezoek van
5 zwarte Pieten en zondag 2 december werd er met het Sinterklaastoernooi meegedaan in Beverwijk.
De kinderen in de leeftijd van 4 t.m
10 jaar hebben aan de zwarte Pieten hun judokunsten laten zien. Bij
de jongste judoka’s van de zaterdag
kwamen de ouders zelfs de mat op
om samen met hun kinderen te judoën. Tussendoor werden er samen
met de zwarte Pieten Sinterklaas
liedjes gezongen. Nadat de groepsfoto was genomen kregen alle kinderen van de zwarte Pieten een zakje snoep. Met een luid afscheidslied gingen de zwarte Pieten weer
weg en kwam er een eind aan de
onverwachte maar heel gezellig bezoek van de zwarte Pieten. Nadat de

zwarte Pieten weg waren konden de
lessen weer verder gaan met hetgeen ze aan het oefenen waren toen
de zwarte Pieten binnenkwamen.
Op zondag 2 december werd door
de jeugdcommissie van de Judo
Bond Nederland, district NoordHolland, in samenwerking met de
Wedstrijd Organisatorische Commissie, weer het jaarlijkse Sinterklaastoernooi georganiseerd voor
kinderen van 5 t/m 7 jaar. Voordat
de wedstrijden begonnen zongen
de kinderen samen met Sinterklaas
en de zwarte Pieten Sinterklaasliedjes. Voor deze wedstrijd, waar
het judoplezier voorop stond, hadden ongeveer 200 judoka’s uit geheel Noord-Holland zich ingeschreven en waren naar de grote sporthal
te Beverwijk gekomen. De kinderen
werden zoveel mogelijk naar leeftijd
en gewichtsklasse onderverdeeld in
poules van vier en vijf kinderen.
Judoschool Blaauw had met 7 judoka’s ingeschreven. ’s Morgens vroeg

Atlantis 2 komt tekort
De Ronde Venen - Zaterdag 1 december speelde Atlantis2 de streekderby in Vinkeveen tegen De Vinken
3 in sporthal De Boei. De streekderby haalt altijd het beste uit de spelers, omdat er altijd een gezonde
rivaliteit heerst tussen beide kampen. Voordat met de wedstrijd werd
begonnen stond men nog een minuut stil voor de op 20 november
jl. en op 77-jarige leeftijd overleden
Arnold Scholten, mede-oprichter
van De Vinken (in 1960) en Atlantis (in 1969).
Het door Pimentel Fasteners bv
gesponserde Atlantis 2 begon de
wedstrijd met in de aanval: Jelmer
Steen, Auke van der Zijden, Wilma
Kranenburg en Mirjam Gortenmulder. De verdediging werd gevormd
door Arjen Markus, Barry van der
Waa, Inge van Moort en Kim Stolk.
Van meet af aan begint Atlantis de
wedstrijd goed en gemotiveerd. Auke van der Zijden rondt een goede
actie van Jelmer Steen af met een
doorloopbal (0-1). Na de 2-1 komt
Atlantis via een schot van Mirjam
Gortenmulder en een korte kans
achter de paal van Arjen Markus
weer op gelijke hoogte (2-2). En
dan begint Atlantis aan een sterke
periode met verzorgd en geconcentreerd korfbal. Nadat Auke van der
Zijden een strafworp heeft verzilverd weet ook Jelmer Steen de korf
te vinden vanaf een grotere afstand
(2-4). Na de vakwissel is Kim Stolk
meteen attent door met een schot
vanuit de paalzone de 2-5 aan te tekenen.
Vanaf dit moment laat Atlantis het
verzorgde spel enigszins varen en
pakt De Vinken de gelegenheid te
baat om langszij te komen. Met een
drietal strafworpen van De Vinken
en tussendoor een schot van korte
afstand van Inge van Moort komt
Atlantis toch op achterstand (65). Maar Atlantis weet nog een re-

serve aan te spreken. Barry van der
Waa tekent met een schot voor 6-6,
waarna Jelmer Steen en Auke van
der Zijden met een zuivere vrije bal
en schot van afstand de ruststand
van 6-8 op het scorebord laten noteren.
Stug
a de rust staat het vizier van Kim
Stolk weer op scherp (6-9), maar
de stugge ploeg van De Vinken laat
zich wederom niet makkelijk afschudden. Via een drietal slimme
afstandschoten komen ze op 9-9.
Inge van Moort en Mirjam Gortenmulder hebben het vizier nog wel op
scherp (9-10), maar de Mijdrechtenaren blijken toch weer achter de
feiten aan te lopen (11-11). Atlantis zit vanaf dit moment in een mindere fase, waardoor achtereenvolgens een doorloopbal en korte kans
doel zullen missen. De Vinken weet
daar gebruik van te maken en weet
zich voor het eerst twee punten los
te maken (13-11).
Ondertussen wordt Sandra Pronk
nog voor Wilma Kranenburg ingebracht en Peter van der Wel voor
Arjen Markus. In de slotfase lukt
het de Pimentel Fasteners equipe
nog wel twee mooie doorloopballen
te verzilveren (Jelmer Steen en Auke van der Zijden), maar De Vinken
trekt uiteindelijk toch aan het langste eind door enkele goede kansen
af te maken in de paalzone: 16-13.
Dit blijkt uiteindelijk ook de eindstand. Beide ploegen hebben hiermee twee punten uit drie wedstrijden behaald. Zaterdag 8 december
speelt Atlantis 2 thuis in De Phoenix
hal om 16:30 uur tegen ZKC’31. De
Mijdrechtenaren zullen dan gaan
proberen het puntenaantal te verdubbelen om zo de aansluiting met
de middenmoot te blijven behouden.

Vinkeveen - Het is de Vinkeveense
korfbalhoofdmacht afgelopen zaterdag niet gelukt om de broodnodige wedstrijdpunten in eigen huis
te houden. Tegen het Zeeuwse All
Ready liepen de gemoederen regelmatig hoog op. De Vinken is niet
het type ploeg, dat het van lijfelijk
of verbaal geweld moet hebben. Via
een 4-7 ruststand bereikten beide teams een eindscore van 10-12,
waardoor All Ready de punten mee
terug kon nemen naar Zierikzee.
Voorafgaand aan de wedstrijd stelde voorzitter Marja Verwoerd de
beide teams en het jeugdteam van
de week de D2 aan het publiek voor.
Speciale gast was regiodirecteur
Michel Verwey, die namens de nieuwe hoofdsponsor Fortisbank aan
Vinken’s trainer-coach Dirk van der
Vliet symbolisch het eerste sponsorshirt overhandigde.
Krampachtig
Van der Vliet kon deze wedstrijd
niet beschikken over de grieperige
Angela Sloesarwij. Zij werd vervangen door Helene Kroon, die samen
met Susan de Wit, Peter Koeleman
en Arjan Kroon in de aanval begon.
Vinken’s defensie bestond als gebruikelijk uit Charita Hazeleger, Mariska Meulstee, Peter Kooijman en
Pascal Kroon.
De thuisploeg kwam uitstekend
uit de startblokken. Nadat Helene
Kroon met haar eerste schot direct
doel trof en All Ready via oud-international Dennis Voshart het zelfde
antwoord gaf, tilden Pascal Kroon
en Peter Kooijman de stand naar 31.
De korfballers van Zierikzee waren echter niet gekomen om zich zo
maar te laten overtroeven. Met gewiekst aanvalspel kwamen de bezoekers gelijk en vervolgens trok
All Ready de wedstrijd volledig

naar zich toe. De Vinken probeerde krampachtig te volgen, maar was
door veelvuldig mis schieten niet in
staat aan te haken. Pas op 3-7 wist
Peter Kooijman nog een keer doel te
treffen. Helaas bleek dit voor de rest
van de eerste helft het enige positieve wapenfeit.
Koelbloedig
Na de onderbreking kwam De Vinken toch weer het snelst uit de
startblokken. Doelpunten van Mariska Meulstee en Helene Kroon
brachten de hoop terug. Binnen een
kwartier was de achterstand volledig weggepoetst. Pascal Kroon en
Mariska Meulstee lieten de 8-8 op
het scorebord verschijnen.
Daarna verviel de thuisploeg echter weer in de fout om zich te laten overdonderen. Het fysieke spel
en het veelvuldig protesteren tegen
de arbitrale beslissingen ontregelden het Vinkenspel dusdanig, dat
men steeds meer het spoor bijster
raakte. En waar All Ready koelbloedig de kleine kansjes wist te benutten verzandde De Vinken in nodeloos gebrei.
“Als je niet schiet, kan je niet scoren”,
profeteerde Cruyff ooit. Zijn woorden bleken maar al te waar. Daarbij komt nog dat de meeste verkregen kansen jammerlijk gemist werden. Alleen een toegekende strafworp werd door Charita Hazeleger
verzilverd. Een en ander resulteerde
in een onnodig verloren wedstrijd.
De bezoekers uit Zeeland liepen
opnieuw verder uit naar 9-12. De
laatste treffer van Peter Koeleman
was nog slechts van belang voor de
statistieken. Teleurgesteld droop de
thuisploeg met een nieuw verlies af
naar de kleedkamers, in de wetenschap dat vanaf nu weer elke wedstrijd gestreden zal worden om lijfsbehoud in de eerste klasse.

Let op,

geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe
Meerbode geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg
opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

CSW blijft wisselvallig

om kwart voor negen moesten de
lichtste gewichtsklassen zich bij de
weging melden.
Nadat de poules waren ingedeeld
werden de judoka’s verdeeld over
8 matten en konden de wedstrijden
onder toeziend oog van Sinterklaas
en de zwarte Pieten beginnen.
Lichtgewicht
Bij de lichtgewichten deed de 6 jarige Stefan Pijpers mee. In zijn eer-

ste partij kwam de 19 kg. wegende
Stefan op achterstand maar hij wist
goed terug te komen en de wedstrijd
op een ippon te winnen. Ook in zijn
tweede wedstrijd ging het goed en
in deze wedstrijd wist Stefan een
wazari te scoren met een beenworp.
Deze voorsprong wist Stefan te behouden zodat ook deze wedstrijd
door hem werd gewonnen. Ook zijn
derde wedstrijd wist Stefan met een
ippon te winnen waardoor Stefan
eerste werd. De bijbehorende beker
kreeg Stefan uitgereikt door Sinterklaas.
Britt Koolmoes wist in haar poule
haar eerste drie wedstrijden overtuigend te winnen. Alle drie de wedstrijden werden voortijdig beslist via
een heupworp, of een armworp gevolgd met een houdgreep. In haar
laatste wedstrijd liet Britt zich verrassen en werd hierdoor tweede in
haar poule.
In de eerste wedstrijd die Vincent
Pijpers moest doen liet hij zich verrassen door zijn tegenstander. Helaas verloor Vincent deze wedstrijd.
De volgende twee wedstrijden liet
Vincent zich niet verrassen en wist
deze in winst om te zetten. Vincent
werd hierdoor tweede in zijn poule.
Ook Vincent kreeg hiervoor een medaille uit handen van Sinterklaas.
Daan Brokken, Hein Lek, Mila van
Coevorden en Pascal Blok deden
erg goed hun best mochten glunderend uit handen van Sinterklaas hun
medaille in ontvangst nemen.
Zo kwam er een einde aan een heerlijke judodag. Alle kinderen kregen
na afloop naast hun prijs ook nog
een zak snoep mee zodat allen vermoeid maar tevreden huiswaarts
konden keren.

Wilnis - Het eerste elftal van de Wilnisse voetbalvereniging CSW heeft
dit Sinterklaasweekend de drie punten in De Meern achtergelaten. Het
is te danken aan de concurrentie
dat CSW de bovenste plaatsen nog
in zicht heeft, want aan het eigen
spel was weinig goeds aan te merken. Met een laag staande zon, een
straffe wind en een hobbelig veld
werd op het kale sportcomplex van
De Meern de wedstrijd afgewerkt.
De heenwedstrijd eindigde nog in
een ruime 4-0 overwinning maar afgelopen zaterdag verloren de mannen van Dennis van den Ing met 32.
CSW startte nog wel fel en geprobeerd werd om direct druk naar voren uit te oefenen. De Meern wist
daar wel raad mee en sloeg het middenveld over zodat CSW telkens opnieuw aan een aanval moest beginnen. Beide ploegen hadden moeite
om de bal meer dan 3 contacten in
de ploeg te houden zodat het voor
de neutrale kijker een rommelig geheel was.
Mede door harde wind, rolden de
ballen ver over de achter en zijlijnen,
kwamen passes niet aan en was er
amper een vlot lopende aanval te
bekennen. Wel veel strijd en hierin
was De Meern slimmer.
Strafschop
Na een klein half uur kreeg De
Meern een strafschop. Een hoge bal
kon gemakkelijk door keeper Prins
worden opgepakt maar even daarvoor had de scheidsrechter gezien
dat Frank Zaal zijn tegenstander
licht vasthield. De strafschop werd
benut en CSW moest in de achtervolging. Vlak voor de rust de gelijkmaker. Een prima pass van Nick de
Vink en Raymond Wens kon de bal

over de keeper heen plaatsen.
De tweede helft zou het dan moeten gebeuren voor de Wilnissers.
Met de wind tegen voetbal makkelijker en CSW kon over de grond
het spel gaan maken. Ondanks vele kansen en mogelijkheden voor
Wijngaarden, De Kuijer en Klumper
was er geen voorsprong voor CSW.
De oude voetbalwet ging weer eens
op, want een paar minuten na de
stormloop van CSW lag de bal achter Dennis Prins.
Gelijk
Opnieuw moest CSW de rug rechten en had een strafschop moeten krijgen toen Cesar de Kuijer de
lucht in werd gekegeld door de uitkomende keeper. De scheidsrechter
wuifde het weg.
Met nog 10 minuten te spelen dan
toch de gelijkmaker. Een verre inworp bracht verwarring in de defensie van De Meern, de bal werd
teruggelegd op de inkomende Jay
Wijngaarden en zijn schot betekende 2-2. CSW zette alles op alles om
toch nog met drie punten weg te
gaan maar het was De Meern dat
in de counter vanuit vermeend buitenspel de voorsprong pakte. Een
steekpass binnendoor en de ingevallen spits kon met de punt van de
schoen keeper Prins passeren.
In de slotminuut werd volgens velen
CSW nog een penalty onthouden.
John Groenewegen kon vrij uithalen
maar werd vol in de rug gelopen.
De scheidsrechter was klaarblijkelijk door zijn cadeautjes heen en
floot snel af om de woedende Wilnissers te ontlopen. Volgende week
een thuiswedstrijd voor CSW tegen
Cobu Boys.

Kerstklaverjassen
Vinkeveen - Zaterdag 8 december
a.s. is er in het Meertje in Vinkeveen
een kerstklaverjasavond,.
iedere klaverjasser is welkom.Er zijn
weer veel mooie kerstprijzen te winnen, de aanvang is 20.30 uur.
Dinsdag werd er weer een gezellige strijd geleverd, en gaf niemand
veel toe zodat de uitslagen dicht bij

elkaar lagen. Natasja Blom werd de
winnaar met 5121 punten, 2e. Martien de Kuijer met 5098 punten, 3e.
Frans Bierstekers met 4897 punten,
4e. Edwin van der Schaft met 4859
punten, 5e. An Veenhof met 4756
punten.Herman Mulckhuyse moest
het onderspit delven met 4053 punten.
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Jongste DWS groep
worden zwarte pietjes
De Kwakel - De jongste kinderen
van gymnastiekvereniging DWS
hebben afgelopen donderdag allemaal heel goed hun best gedaan in
de les.
De hele zaal stond vol met toestellen waarop ze een heel parcours
moesten afleggen.
Zo moesten ze een zak met inhoud

door de schoorsteen gooien. Ook
over de nok van het dak lopen tussen de schoorstenen door ervoor
oppassend dat die niet om zouden
vallen. Er moest een gekke pietensprong gemaakt worden met de
trampoline.

en , gevolgd door van het dak af te
springen om weer naar het volgende
dak te zwaaien. En nog veel meer
pieten zaken. Na elke ronde kregen
ze een zwarte streep op hun gezicht
en aan het eind van de les liepen er
allemaal kleine zwarte pietjes rond.

Ook moesten ze hoog in het wandrek klimmen om van daaruit cadeautjes in de schoorsteen te gooi-

Uiteraard kregen ze na het maken
van een foto allemaal een mooi Pietendiploma mee naar huis.

Vinken 2 wint ook derde
zaalwedstrijd
Vinkeveen - Het door De Veensteker gesponsorde tweede team van
de Vinken is het zaalseizoen sterk
begonnen.
Na de eerste 2 wedstrijden beide
met 14-11 winst af te sluiten was
het afgelopen zaterdag 1 december
Thor 2 die het onderspit moest delven. Na een 9-3 voorsprong met rust
wist de Veensteker-acht de eindstand te zetten op 17-7.

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

Met in de aanval startend: Rudy Oussoren, Marcel StNicolaas,
Martine Koedijk en de voor Helene
Kroon in de plaats spelende Elisa
Rozendaal begon de Vinken sterk.
Al snel stond er 2-0 op het scorebord. Ook de tweede aanval met
Ralf Zaal, Kelvin Hoogeboom, Joyce Kroon en Annelies Bobeldijk wist

Budo Ryu Blaauw succesvol
bij Fuyiama judotoernooi
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 28 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band.
Nadat de poules geschreven waren
konden de wedstrijden beginnen.
Sommigen hadden al wat meer
wedstrijden gedaan, maar er waren
ook judoka’s bij die voor het eerst
meededen. 6 judoka’s van Budo Ryu
Blaauw wisten kampioen te worden.
Bij de meisjes waren dat Felicia van
Schie, Adlaine Hoogvliets en Chantal Offerman. Bij de jongens waren
dat Cem Koridon, Wouter de Groot
en Leon Pijning. Buiten deze 6 eerste plaatsen wisten wij 8 tweede
plaatsen in de wacht te slepen.
Een hele goede prestatie. Bij de jon-

gens waren dat Gido Sluys, Max
Vink, Jeroen van Venrooij, Dean van
de Wilt, Tim Silver, Thomas Blaauw
en Ruben Clerc. Bij de Meisjes wist
Naomi Koek tweede te worden. De
volgende Judoka’s van Budo Ryu
Blaauw hebben de gedeelde derde
plaats behaald: Luca Kooistra, Bo
Voorend, Susan Blaauw, Kayleigh
Nolte, Myron Nolte, Patrick Roeleveld, Max van Veen, Tobias Evers,
Sem Geerts, Wesley van Dijk, Ruben Ruijgrok, Peter Roeleveld, Rody
Kapteijn en Roald de Bruyn.
Met al deze prijswinnaars kijkt Budo
Ryu Blaauw terug op een geslaagd
toernooi.
De judoka’s keerden moe en met
een ervaring rijker weer terug in
Mijdrecht.

redelijk snel de korf te vinden. De
Veensteker-equipe speelde makkelijk en Thor kon alleen machteloos
toekijken hoe de achterstand na
een kwartier op liep naar 8-1.
Daarna hield het een beetje op bij
Vinken 2. Het ging minder geconcentreerd spelen waardoor Thor ook
een kans kreeg om in de eerste helft
nog twee keer te scoren. Annelies
Bobeldijk scoorde vlak voor rust nog
een keer voor De Vinken waardoor
de ruststand 9-3 was.
Vliegende start
De tweede helft startte hetzelfde als
de eerste helft. Door doelpunten van
Elisa Rozendaal, Martine Koedijk en
Ralf Zaal stond het al redelijk snel
na de rust 12-3.
Daarna verslapte het weer. Veel
plaatsfouten en aanvallen die mis-

lukte. Thor kon daar weer een beetje van profiteren en wist hun score met 4 doelpunten achter elkaar
meer dan te verdubbelen.
De Veensteker-acht waren weer
wakker geschud en wisten dat het
met een 12-7 tussenstand ook nog
verkeerd kon aflopen.
Thor kwam daarna niet meer voor in
het spel. De Vinken werd sterker en
wist weer makkelijk het aanvalsspel
te maken. De eindstand werd 17-7.
De scores deze wedstrijd kwamen
van : Ralf Zaal (5), Martine Koedijk
(3), Kelvin Hoogeboom, Elisa Rozendaal en Rudy Oussoren (allemaal
2), Joyce Kroon, Annelies Bobeldijk
en Marcel StNicolaas (allemaal 1)
Volgende week moet Vinken 2 uit
spelen om 21.05 in Linschoten tegen Luno 2.
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AKU tegen wind en regen

Overwinning Qui Vive Ma1
eerbetoon aan Tom Schmidt
Uithoorn - Zaterdag 1 december jl.
moest Qui Vive Ma1 uit tegen HBS
Ma1. Qui Vive heeft deze ploeg al
eerder getroffen dit jaar, ze kenden
de tegenstander dus al. De dames
van Qui Vive speelden met rouwbanden om en voorafgaand aan de
wedstrijd was er één minuut stilte, dit vanwege het overlijden van
Tom Schmidt, de broer van één van
de speelsters van dit team, Lisa
Schmidt.
Qui Vive ging in het begin niet sterk
van start: er werd weinig druk op de
bal gezet en ze liet HBS hockeyen.
Dit spel werd echter na een kwartiertje omgezet in overwicht voor

Qui Vive. De dames hadden meer
balbezit en waren overduidelijk de
baas. Het overwicht resulteerde in
kansen en strafcorners voor Qui Vive. Al snel dachten ze de score geopend te hebben door een backhand schot van Morrin O’Shea maar
dit doelpunt werd helaas afgekeurd.
Uiteindelijk gingen de dames met
een 0-0 stand de rust in.
Na rust was het wederom Qui Vive
dat het spel bepaalde. Er werd redelijk goed gehockeyd en wederom leverde dit kansen en strafcorners op.
Af en toe kwam HBS er ook goed uit
en waren ze gevaarlijk.

Toch was het Willemijn de Bruin die
5 minuten voor tijd de eindstand
kon bepalen: ze kwam alleen op de
keepster af en kon op snelheid om
de keepster heen. Eenmaal om de
keepster heen schoot ze op doel,
wat het beslissende doelpunt werd.
Opmerkelijk en bijzonder: Willemijn
droeg dit doelpunt onmiddellijk op
aan Tom, een handkus naar de hemel makend.
bleef dus de eindstand en de dames
van Qui Vive hebben, ook met niet
altijd even goed hockey, toch weer
de 3 punten mee naar huis genomen en Tom Schmidt op hun eigen
wijze geëerd.

Van Harberden nieuwe shirts
Wilnis - Het zaalvoetbalteam van Schildersbedrijf Van Harberden, uitkomend in de Veenlandencompetite in Wilnis
is door zijn sponsor in nieuwe shirts gestoken. Zoals de laatste jaren gebruikelijk doen zij ook dit seizoen weer een
gooi naar het kampioenschap.

Uithoorn - De eerste wedstrijdloop
van het Zorg en Zekerheid circuit,
de Ter Speckeloop in Lisse, werd
geteisterd door een stormachtige
wind en hevige regen. Het onstuimige weer hield de deelnemers zolang mogelijk in de beschutting van
de kantine, totdat ze wel moesten,
om met de moed der wanhoop aan
de loodzware kilometers te beginnen! Dat er desondanks uitstekend
werd gepresteerd pleit voor de prima voorbereiding van de atleten.
AKU veroverde maar liefst acht ere
plaatsen bij de eerste drie aankomenden. Lotte Krause werd 3e op
de 5 km. meisjes tot 15 jaar in 21.38,
Wouter Heinrich bereikte bij de jongens tot 15 jaar zelfs de 2e plek in
17.49. Ook Githa de Wildt met 24.08,
4e en Helen van Rossum in 25.59,
6e geven aan dat het met de AKU
jeugd wel goed zit.
Marja Breedijk liep de afstand in
een keurige 25.45 en Jos Lakerveld
had 30.52 nodig.

ster, Claire van der Post, bestond het
om 6e te worden bij de 55+ als 67
jarige! in 55.12. Gerda Deibert won
het deze keer van Corrie van Dam
en dochter Wendy in 56.53, tegen
57.40 en 60.59 voor de twee anderen. Bij de heren 10 km. snelde Theo
van Rossum naar 37.21. John Celie deed het in 45.58, gevolgd door
Harry Schoordijk in 49.48. Sjoerd
Deibert was Maarten Breggeman
nog net te vlug af met zijn 56.27 om
56.33. De diehards stortten zich op
de 15 km. Jolanda ten Brinke deed
hier het onvoorstelbare door eerste
te worden over all en een PR neer te
zetten in 59.55!

10 km
Op de 10 km, bestaande uit twee
rondjes, verraste Atie van Oostveen
met een prachtige 2e plaats bij de
dames 55+ in 49.22. Irene Kleijn,
flink wat jonger, was de snelste AKU
dame in 48.36. De oudste deelneem-

Heren
Bij de heren mocht John van Dijk
toch nog bij echtgenote Jolanda
thuis komen, door uitstekend 2e te
worden bij de 35 plussers in een PR
van 53.14. Paul Hoogers, flink ouder,
heeft in John nu eindelijk een waar-

Beschonken
bestuurder
Vinkeveen - Een 19-jarige beginnend bestuurder uit Vinkeveen is donderdagmorgen
aangehouden voor rijden onder invloed.
Omstreeks 01.45 uur werd de
man op alcoholgebruik gecontroleerd op de Plevierenlaan. Hij had teveel gedronken
en werd aangehouden. Ademanalyse op het politiebureau
wees uit dat hij 260 ug/l in zijn
lichaam had. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt en
hij kreeg een rijverbod van drie
uur.

Start tweede cyclus
parencompetitie BVK
De Kwakel - Bij de BVK zijn er momenteel nogal wat leden korte of
langere tijd afwezig en wedstrijdleider Cor begon de avond dan ook
met de opsomming van een rijtje
namen met bijbehorende kleine of
helaas ook wat grotere kwalen en
gebreken.

Op de foto, staand v.l.n.r. Cees de Haan, Ton Vianen, Bert van Beek, en Erik van
Dijk. Zittend v.l.n.r. Wiebe Steen, Ronald Both en Harry de Rooy.

DWS sluit zich aan bij KDO
De Kwakel - DWS, de aerobic-,
jazzballet- en gymnastiekvereniging
uit De Kwakel sluit zich per 1 januari 2008 aan bij de Sportvereniging
KDO en wordt daarmee een volwaardige, eigen afdeling van KDO.
Sinds de oprichting in 1945 heeft
DWS geen eigen huisvesting gehad.
Het beoefenen van aerobic, jazzballet en gymnastiek werd dan ook in
verschillende sporthallen in de regio gedaan. Door de aansluiting bij
KDO zullen alle activiteiten bij KDO
gaan plaatsvinden. DWS zal verder
gaan als afdeling binnen KDO.
“We zijn blij met deze stap”, aldus
Claudia Koster – van Egmond, voorzitter van DWS, “Door deze stap
te zetten kunnen we gebruik maken van allerlei zaken die bij KDO
standaard geregeld zijn zoals bijvoorbeeld de contributie-inning, het
clubblad Ons Doel, de website, en
dergelijke. Aan de andere kant kan
KDO gebruik maken van de manier
waarop wij de ledenadministratie
voeren. Vanzelfsprekend schept het
ook verplichtingen, zoals deelname
aan het hoofdbestuur en diverse andere commissies binnen KDO, maar
het is natuurlijk geweldig medebe-

leidsbepaler te kunnen zijn binnen
een groeiende, sociale vereniging
als KDO. De continuïteit van DWS is
hiermee de komende decennia gewaarborgd. Ook denken wij hiermee
meer een clubgevoel voor onze leden te realiseren.”
Nieuwbouw
Peter Oudshoorn, voorzitter van
KDO, kan dit alleen maar beamen:
“Met het onlangs vastgestelde beleidsplan en de gepresenteerde
nieuwbouwplannen is DWS voor
KDO een zeer welkome aanvulling
waardoor wij in staat zijn nieuwe
sporten te bieden en hiermee nieuwe doelgroepen aan te spreken.
De doelstelling van KDO is, een
laagdrempelige vereniging te zijn
die toegankelijk is voor alle leeftijden en hier activiteiten voor biedt
op zowel sportief, sociaal als recreatief gebied, komt hiermee volledig
tot zijn recht”.
Beide verenigingen hebben inmiddels goedkeuring van hun leden gekregen tot het zetten van deze stap.
Door toetreding van DWS bedraagt
het ledenbestand van KDO ongeveer 1.100 leden.

Lions nieuwjaarsbridge
De Kwakel – Zoals ieder jaar organiseert de Lions ook dit jaar weer de
bekende Lions Nieuwjaars bridge
Drive, die nu voor de 24ste keer
wordt gehouden onder auspiciën
van de Activiteiten Commissie van
de Uithoornse Lions Club.
De datum is vrijdag 11 januari en
hij wordt gehouden bij Restaurant
Leenders, Drechtdijk 9 te De Kwakel. De aanvang is 20.00 uur. Zaal
open 19.30 uur. Deelname prijs: EURO 20,-- per paar. Te voldoen bij
aankomst. Op deze avond zal ook
een loterij worden georganiseerd.

De opbrengst van deze Bridge
avond is zoals gebruikelijk weer bestemd voor een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor Stichting
Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel.
U kunt zich opgeven door uw naam,
adres, telefoon enz door te geven
per mail te sturen naar:
HYPERLINK “mailto:lionsbridge@
tiscali.nl” lionsbridge@tiscali.nl. Of
per post naar: Lions Nieuwjaars
Bridge Drive, Willem Klooslaan 40 1422 JZ Uithoorn

Tegenover die lijst van afwezigen
stond gelukkig wel de terugkeer
van Irene Egberts aan de bridgetafel. 42 paren stonden aan de aftrap
van de 2e serie van 6 avonden parenbridge. 16 daarvan vormden de
nieuwe A poule en daarin vielen op
de 1e avond al direkt een aantal verrassingen te noteren.
De eerste en de tweede plaats waren namelijk voor 2 paren die gepromoveerd waren uit de B lijn.
Echtpaar van Nieuwkerk was met
60,42% de sterkste en paar KarlasVerhoef zat daar met 59,8% niet ver
achter. Paar Verhoef- de Jong legde
beslag op de 3e plaats met 59,2%.
Onderin treffen we 2 damesparen
op een gedeelde laatste plaats met
toch nog 41,4%. Dit betrof de paren Heemskerk- de Kuyer en Backers-Kamp.
In de B lijn was de toppositie deze keer voor echtpaar Kniep met
59,8%. Zal de langverwachte over-

gang naar de A lijn dan toch eindelijk gestalte gaan krijgen? De heren Backers-Kamp lieten zien dat zij
zo snel mogelijk weer naar de A lijn
terug willen keren, want met 58,3%
werden zij 2e. Echtpaar van Beek
speelde vorige week nog in de C
lijn, maar met hun 3e plaats in de B
lijn deze week bewezen zij, dat hun
verblijf in die C lijn op een vergissing berustte.
Mayke Dekker en Ellen de Jong waren er 2 weken geleden ten onrechte
van ‘beschuldigd’ dat zij toen laatste
waren geworden,waarvoor natuurlijk alsnog excuses, maar deze keer
waren zij met 37,2% toch echt op die
minst begeerde vermeldenswaardige positie beland.
Sorry
En dan de C lijn. Daarin heb ik wat
goed te maken, want vorige week
heb ik verzuimd de toenmalige nummer 3 in mijn verslag te noemen.
Deze week ontkomen we er dan ook
niet aan om te melden dat echtpaar
van der Knaap de hoogste score van
de avond liet noteren met 62,1%.
Goed gedaan Hennie (en Jan). Paar
Koot-Voorn kwam ook sterk voor de
dag met 61% en gastspelers echtpaar Berk werd een goede 3e met
60,5%.

Let op,

geen postbus meer!
Sinds 1 december jl.
heeft de Nieuwe Meerbode
geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz.
in het vervolg
opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht,

Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

Karin Versteeg, inmiddels ervaren
genoeg om Jolanda gewoon te laten
gaan, liep zich niet stuk en werd dus
slim 2e in 1.03.47 bij de dames 35+.
Margreet van der Wilt maakte het
AKU triootje voor coach Jos snel
compleet met een 3e plaats bij de
senioren in 1.12.40.

dige tegenstander bij AKU, maar
werd wel eerste bij de 55+ in 56.48.
De jeugd, in de persoon van Bram
van Schagen, moet nog even een
tandje bijzetten maar hij is goed
op weg met een 4e plaats in 58.27.
Paul Staneke zat Bram op de hielen en bleef ook netjes binnen het
uur in 58.32. Hendrik Bulle volgde
in 1.03.39 net voor de zeer voortvarende veteraan Theo Noij, die weer
eens verbaasde door als 3e te finishen in 1.03.52. tegelijk met maatje
Fred van Rossum. Hans Blommestijn
deed het naar behoren in 1.05.09,
terwijl Rob Bos, net 66 geworden, bij
de 55+! als 7e eindigde in 1.05.54.
Fred Feeke sloot hier de rij met ook
een tijd onder de één tien in 1.09.13.
Een week eerder nam Marjan de
Bruin deel aan de marathon van
Nagele, in de Noord oost polder,
naar Zwolle. Ondanks de vrij stevige Zuidwesten zij wind, de open
polder en de hoge Ijsselbrug, liep
ze een uitstekende tijd van 3.42.18
en veroverde daarmee de eerste
plaats bij de dames 50 plus. Geteld
bij het succes van Veenloper Michael Woerden, die daar eerste over
all werd, kwam de regio weer eens
goed voor de dag.

Qui Vive Heren 1 verliest
van HIC (2-3)
Uithoorn - Afgelopen zondag stond
de wedstrijd tussen HIC Heren 1 uit
Amstelveen en Qui Vive Heren 1 op
het programma. Het was de eerste
wedstrijd van de nieuwe speelronde
van de overgangs- klasse A en beloofde net als de vorige ontmoeting
een boeiende wedstrijd te worden.
HIC kende een droomstart. Al na 3
minuten kwam het op voorsprong:
door een fout in de verdediging kon
de spits van HIC goed anticiperen
en kon gemakkelijk de 0-1 naar binnen tikken. Na deze snelle treffer
ging Qui Vive aan de slag om snel
de schade te herstellen en ging dan
ook op zoek naar de gelijkmaker.
Een paar goede kansen van Qui Vive
hadden ook moeten leiden tot deze
gelijkmaker maar zoals zo vaak dit
jaar kwam deze er niet maar viel het
doelpunt wederom aan de andere
kant: en strafcorner van HIC werd
niet goed verwerkt door de verdediging van Qui Vive waardoor een
speler van HIC in de rebound makkelijk kon afronden (0-2). En vlak
voor rust leek HIC zelfs nog definitief afstand te nemen van Qui Vive.
Een paar fouten achterin bij Qui Vive
zorgde ervoor dat de spits van HIC
fraai kon afronden een de ruststand
op 3-0 kon brengen.

Hard werken
Na de rust was er een heel ander
Qui Vive te zien. Er werd goed strijd
geleverd en er werd goed gehockeyd.
Dit harde werken werd na 20 minuten in de tweede helft dan ook beloond: twee fraaie treffers van Joost
van Eijk (3-2) zorgde ervoor dat Qui
Vive zich nog kon opmaken voor
een slotoffensief en dit kwam er dan
ook.
Qui Vive zette HIC goed onder druk
en kreeg een paar goede kansen en
strafcorners, maar stuitte steeds op
de goede keeper van HIC die met
een paar fantastische reddingen zijn
ploeg er door heen sleepte.
Vijf minuten voor tijd kreeg Qui Vive nog de mogelijkheid om de verdiende gelijkmaker te maken uit een
strafcorner, maar ook toen was wederom de keeper van HIC die goed
in de weg lag.
Na zeventig minuten stond Qui Vive
weer met lege handen waar een gelijkspel verdiend was geweest.
Volgende week speelt Qui Vive zijn
laatste wedstrijd voor de winterstop
thuis tegen Rood Wit om 14.45 uur.

Badminton vereniging
Kwinkslag houdt
Sinterklaas toernooi
De Boei - Afgelopen donderdag
avond 29 november hield badmintonvereniging de kwinkslag hun traditionele Sinterklaastoernooi voor
de jeugd.

nen gelopen. U begrijpt dat van het
badmintonnen niets meer terecht
kwam. Opgemerkt dient wel dat één
pieterbaas een knap partijtje mee
kon spelen.

Als gebruikelijk startte de jeugd met
hun warming up. Zij werden echter
overvallen door een paar nep-pieten. De neppieten waren van mening dat Sinterklaas niet zou komen op deze avond. Mááar, makkerstaartje niet geraasd, het heerlijk
avondje was toch gekomen. Tijdens
het spannende toernooi kwam plotseling Sinterklaas met zijn twee Pieterbasen de zaal van de Boei bin-

Sinterklaas had voor elk jeugdlid
een leuke verrassing in zijn zak en
natuurlijk een woordje.
Al met al weer een geslaagd evenement, wat door de jeugdcommissie van de Kwinkslag was georganiseerd.
Wil jij als lid meer weten van deze
vereniging neem dan contact op
met Jos Bunschoten. 0297-262525.

Vierde ronde Bridge
Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Op maandag avond 26
november speelde de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) haar 4e
ronde in de tweede parencompetitie
van het seizoen 2007-2008.
Ondanks vakantie en ziekte was
de opkomst weer goed te noemen.
42 Paren vonden hun weg naar de
bridgezaal van activiteitencentrum
De Scheg.
Blij verrast was een ieder met het
spoedige herstel van wedstrijdleider Hessel Oosterbeek, die bij monde van interim Greet Bakker liet weten zijn functie vanaf volgende week
weer te kunnen hervatten.
De uitslagen zijn als volgt:
in de A-lijn werden An Heimeriks
& Anke Reems 1e, met 61,11%, gevolgd door Nico van der Meer &
Hans Wagenvoort met 60,76% en
Anne Tolsma met haar invalster
Gerda Bosboom, 56,25%. In de B-

lijn wonnen Ben ten Brink & Henny
Westendorp met 62,50%, voor Agnes de Kuijer & Atie Overwater met
61,61%, Tiny & Bram van Klaveren
en Riki Spook & Theo van Vliet deelden de derde plek met 57,14%.
Tot slotte de C-lijn: 1e werden Corrie
Frank & Cees Harte met 57,50%, 2e
Gerda & Joop van Duren met 57,08%
en 3e Kokkie van den Kerkhoven &
Corrie Smit met 55,90%.
De BVU speelt in een zaal van activiteitencentrum De Scheg op maandagavond,
in de zaal mag niet gerookt worden. Belangstellenden zijn van harte welkom om (kosteloos) een paar
avonden mee te spelen, om sfeer te
proeven.
Mocht uw interesse zijn gewekt en
wilt u eens kijken of de BVU iets
voor u is, neemt u dan contact op
met Hesse Oosterbeek, tel. 566103
of Pé Bakker, tel. 563195.
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Goud voor Luc en
zilver voor Kees
De Ronde Venen - Zaterdag 1 december hebben de turners van VEP
hun eerste regionale plaatsingswedstrijd gehad, die in Amersfoort
plaatsvond. Met Medische Kliniek
Boerhaave als nieuwe sponsor, konden alle turners in splinternieuwe
trainingspakken aan de start verschijnen. Vier turners wisten eremetaal te behalen, waarvan één keer
goud, één keer zilver en twee keer
brons.

Jeugdschaaktoernooi Denk en Zet

Back to the future
De Ronde venen - We schrijven
het jaar 2037. Het is rond het middaguur als in Zuiderhof de lunch
wordt geserveerd. Dit is al de derde
in de reeks van fraaie najaardagen.
Met een temperatuur van 23 graden
is het goed toeven op het buitenterras. De schaakborden gaan aan de
kant om plaats te maken voor soep
en broodjes. Aan tafel zitten enkele bejaarde schakers, ooit lid van
de schaakvereniging Denk en Zet

uit Vinkeveen. Na de gemeentelijke herindeling van 2010 is Denk en
Zet samengegaan met de verenigingen uit Loenen en Breukelen. In de
nieuwe gemeente vieren de denksporters van de Vereniging Yin en
Yang inmiddels hun zilveren jubileum. Behalve schakers telt de vereniging ook vele dammers, Go- en
May Yong-spelers. Alle bejaarden
zijn in afwachting van de twee wethouders van de gemeente Wijdseland, Marijne Freriks (Toerisme) en
Jessica Lambregts (Sportzaken).
Zij zullen de aftrap geven voor het
jaarlijkse (tamelijk) sneldenktoernooi voor 70+ ers, dat zich inmiddels mag verheugen in bovenregionale belangstelling. Na de lunch zal
het beginnen.
Dertig jaar geleden stonden Jessica
en Marijne ook samen en ging de
microfoon van hand tot hand om de
indeling van de volgende ronde bekend te maken. In De Boei in Vinkeveen werd zaterdag 24 november
2007 de derde editie van het snelschaaktoernooi van Denk en Zet
gehouden. Nadat toernooileider
Kees Kentrop de eerste vijf rondes
de indeling van de partijen bekend
had gemaakt, grepen de dames de
macht en verzorgden vanaf dat moment met een flitsende duo-presentatie de aankondiging van de resterende speelrondes.
Deelnemers
Dit maal koos Denk en Zet voor een
andere toernooi-opzet. De 29 deelnemers werden niet op voorhand
in verschillende groepen ingedeeld,
maar pas voor het bepalen van de

einduitslag werden er vier groepen op basis van leeftijd gevormd.
De drie besten van elke leeftijdscategorie gingen met de bekers naar
huis. Alleen de eerste speelronde
werd van ‘ oud’ naar ‘ jong’ met de
hand ingedeeld. Vervolgens speelden de winners tegen de winnaars
en de verliezers tegen de verliezers. Voordeel van deze opzet was
dat de schaakspelers goed mixten.
In de loop van de middag meldden

zich allerlei combinaties aan de tafel
waar de uitslag doorgegeven moest
worden - ‘ jong’ en ‘ oud’ , maar ook
klein en lang. Het was een grappig
gezicht en droeg ook nog eens bij
aan het saamhorigheidsgevoel en
de ontspannen sfeer die middag.
Het was hard werken voor de schakers. Iedereen speelde die middag
maar liefst acht partijen. De klokken
die nog zo tegen het toernooi hadden opgezien, gunden elke speler
maar tien minuten bedenktijd. Gelukkig hadden de jeugdige schakers
de oproep van toernooileiding ter
harte genomen, en werden de klokken netjes behandeld. Ook in hoge
tijdnood werden knoppen rustig ingedrukt. In de eerste ronde had Felix Burgering de primeur. Al na twee
minuten kwam hij samen met Dylan
Prins melden dat hij de Herdersmat met succes had uitgerold. Zo
snel kan het gaan. De uitslagen van
de overige dertien partijen volgden
snel.
toetsen
Achter de toetsen van de laptop:
Huub en Evert. Ook deze vaste begeleiders bij het jeugdschaak van
Denk en Zet stonden hun mannetje. Even met de ogen knipperen
en uit de printer rolde al de indeling voor de volgende ronde. Na ongeveer vier rondes tekenden zich
de definitieve krachtsverschillen af.
Steeds vaker troffen de schakers
tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte. De partijen werden in de
loop van de middag eigenlijk steeds
spannender.
Over de einduitslag tastten de spe-

lers echter tot aan het einde van de
middag in het duister. Pas na de
achtste ronde kon worden bepaald
wie per leeftijdscategorie de beste resultaten had gehaald. De volledige uitslag kun je nakijken op
de voortreffelijk website van Denk
en Zet ( HYPERLINK “http://www.
svdenkenzet.nl” www.svdenkenzet.
nl). Daar zijn ook de vele foto’s te
bewonderen die John van den Berge maakte. De hoogste scores waren voor Paul Oomen uit Uithoorn
en Robin Ekholm uit Wilnis. Beiden
wonnen zeven van de acht partijen.
Ze moesten slechts verlies incasseren tegen de ander. Zo verloor Paul
in de vijfde ronde met zwart tegen
Robin, en Robin in de zevende ronde, eveneens met zwart, tegen Paul.
Die twee waren echt aan elkaar gewaagd. Maar, en dat mag wel even
gezegd worden: Paul is een stuk
jonger. Terwijl Robin in de oudste
groep de eerste prijs won, deed Paul
dat in de derde groep.
Keurig
Keurig volgens planning werd rond
vijven de uitslag bekend gemaakt.
Wethouder Ingrid Lambregts van
Sport verzorgde ook dit jaar de prijsuitreiking. Zij pakte tijdens haar toespraak de draad van een jaar eerder op. Ja, inderdaad schaken is een
zweetsport en vreemd is dat eigenlijk niet. Ze trok de vergelijking met
basketbal. De schakers in De Boei
hebben zeker twee uur effectief gespeeld, een stuk langer dan bij de
basketbaljeugd. En dan hebben ze
bij basketbal ook nog eens de beschikking over een klokkende ouder. Al die schakers moeten zelf
de klok bedienen! Maar lieftst dertien bekers werden uitreikt en zestien medailles. Veel blije en voldane
gezichten maakten het toernooi tot
een succes.
Ingrid Lambregts kon als wethouder
van Sport ook haar dochter Jessica
een medaille omhangen. Terug naar
de toekomst. Of het Ingrid lukt om
tijdens het sneldenktoernooi in de

uitstekend op alle toestellen. Helaas
was het net niet voldoende om in de
prijzen te vallen in een deelnemers-

den hadden dit deels te danken aan
hun moeilijke vloeroefeningen met
salto´s en schroeven. Daniel Dijk-

veld van meer dan twintig turners.
Benjamin kwam 0,15 punten te kort
om brons te veroveren en werd vierde. Casper en Thomas werden gedeeld zesde.

huizen werd in dezelfde categorie
als Timo vijfde.
VEP-trainers Diane Kuip en Sandjay Tuithof keken terug op een zeer
geslaagde dag en kijken uit naar de
tweede regionale plaatsingswedstrijd, die zal plaatsvinden op 12 januari in Amersfoort.

In de eerste ronde moesten de zevenjarige Luc Verwijs uit Wilnis en
de achtjarige Kees van den Brand
uit mijdrecht hun wedstrijd turnen.
Luc kwam uit in de categorie Talentendivisie, wat het hoogst haalbare
niveau in Nederland is. De oefeningen waren dan ook van een hoog
niveau, maar Luc kon ze goed uitvoeren. Met name op vloer en ringen was hij erg succesvol, waardoor
hij in een groot deelnemersveld een
eerste plaats wist te bereiken met
een puntentotaal van 95,35 punten.
Kees moest in de categorie instap
tweede divisie turnen.
Mede door mooie handstanden in
de brug en vlekkeloze salto´s op het
onderdeel sprong (18,75 punten)
lukte het hem om in een veld van
meer dan dertig deelnemers een
knappe tweede plaats te bereiken.
Zijn puntentotaal was 105,90 punten.
Overstap
In de tweede ronde waren Benjamin Lakerveld uit Mijdrecht, Casper
de Visser, Thomas Vliem en Koen de
Koning uit Mijdrecht aan de beurt.
Koen moest dit seizoen voor het
eerst keuzeoefenstof draaien, hetgeen een grote overstap was ten
opzichte van vorig jaar. Mede door
een goede sprong en vloeroefening
wist hij zich toch goed staande te
houden in het deelnemersveld, wat
hem een zesde plaats opleverde.
Benjamin, Casper en Thomas kwamen uit in de categorie pupil derde divisie. Alle drie presteerden zij

Moeilijk
In de derde wedstrijdronde lukte het
Timo de Rijter ( junioren 1 vierde divisie) en Nick Reijmerink (junioren
2 derde divisie) om beslag te leggen op een bronzen medaille . Bei-

Hier zullen alle turners zich proberen te verzekeren van een plaats in
de finale op 26 januari.

Vlinderbos druk met
Pietendiploma
prijzen te vallen?
Het zou toch mooi zijn als Jessica in
2037 haar moeder een medaille kan
uitrijken? Voorwaarde is natuurlijk
wel dat ook de gemeente Wijdseland de subsidiekraan open draait.
Zo ver vooruit denken, kunnen zelfs
de beste schakers niet, maar we
hebben er alle vertrouwen in.

Wilnis - Sint is weer in het land en
dat weten ze ook op Vlinderbos in
Wilnis. De school is prachtig versierd en de kinderen zijn druk bezig met het behalen van het echte
Pietendiploma. Ze bakken (en eten)
pepernoten, ze krijgen gym van echte gympieten, ze rijmen en pakken
pakjes in. Zo verdienen ze steeds

weer een sticker voor hun diploma.
Vorige week werd de school ’s
nachts bezocht door pieten zonder
veer, die kattenbrokjes en stukjes
brood hadden gestrooid.
Gelukkig kregen de kinderen later toch nog een cadeautje in hun
schoen. Afgelopen vrijdag kregen
ze een beetje muzikale hulp van

twee pieten tijdens de gezamenlijke
weekafsluiting en kregen de groepen 1 t/m 6 pieten-jump-les van de
bovenbouw.
Sint heeft al laten weten dat hij 5 december Vlinderbos zal bezoeken en
hij komt in een luchtballon. Nu maar
hopen dat alles goed zal gaan…
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Pietenselectie bij
LR&PC Willis
Wilnis - Zoals de hele arbeidsmarkt, heeft ook het Pietenbestand
van Sinterklaas te kampen met vergrijzing. Om te voorkomen dat hij
straks zijn “core-business”, het afleveren van pakjes, niet meer kan
uitvoeren door gebrek aan vitale
Pieten, is de Sint elk jaar opnieuw
op zoek naar nieuwe aanwas. Ook
dit jaar heeft hij wederom de hulp
van LR&PC Willis ingeroepen. Samen met de Sint werd een profielschets opgesteld, en het bleek dat
Pieten vooral pakjes in schoorstenen moeten kunnen mikken, en ook
paard moeten kunnen rijden zodat
de Sint niet elke nacht zelf het dak
op hoeft.
Om de aspirant-Pieten te testen organiseerde LR&PC Willis in samenwerking met Djoke’s Thûs afgelopen
zaterdag de “Sinterklaasrace”. De
deelnemers moesten te paard een
parcours, dat in de binnenbak bij
Pensionstal Bos was opgebouwd, afleggen en een pakje in een schoorsteen mikken. De deelnemer die het
snelste en met de minste fouten 3
pakjes in de schoorsteen kreeg,
zou op de Pietenlijst van Sinterklaas

CSW dames afgetroefd
Wilnis - Een half uur lang mochten
de dames van CSW de hoop koesteren, dat er tegen koploper Reiger Boys meer te halen viel dan een
nederlaag. Na een kansloze eerste
helft met sterke tegenwind en een
0-1 achterstand kwam CSW na de
thee sterk terug. Er kwamen verschillende scoringskansen, maar
toen de gelijkmaker uitbleef en Reiger Boys aan de overkant een toevalstreffer noteerde was het over.
De beide laatste goals gaven aan de
krachtsverhoudingen te veel accent,
maar de Noordhollandse koploper
won wel verdiend.

worden bijgeschreven. Bij de deelnemers onder de twaalf jaar was de
race erg spannend. De jongste kandidaat was pas 2 jaar oud (!). Helaas
was er een pony uitgevallen wegens
koliekverschijnselen.
Het gevolg was dat één van de andere pony’s de extra rondjes moest
racen. Uiteindelijk bleek dat Bas van
Scheppingen op uitgerekend deze pony (Pixie) de snelste hulppiet
was. De reservehulppiet was Jesse
Kruijt op Kelly. De origineelst versierde combinatie was Bibian van
Zijl op haar shetlander Micky. In de
groep deelnemers boven de 12 jaar
ging de hoofdprijs naar Patricia. Zij
kreeg het voor elkaar om binnen de
45 seconden 3 pakjes in de schoorsteen te mikken. Mocht u één dezer
dagen een hoop kabaal op uw dak
gehoord hebben, dan waren dat zeker de hulppieten van Willis!
Op 9 december organiseert LR&PC
Willis de volgende wedstrijd. Deze keer gaat het om een landelijke dressuurwedstrijd die gehouden wordt bij Lucky Stable aan de
Hoofdweg in Mijdrecht.

Jim van Zwieten
onverslagen kampioen
Wilnis - Afgelopen weekend stond
de finale 1-sterklasse libre op het
programma. Biljartfederatie de Ronde Venen heeft er een talent bij
want deze jongeman van De Paddestoel wist de andere finalisten te
bedwingen.Het decor voor deze finale was de biljartzaal in De Merel en de spelers en toeschouwers
werden keurig en heerlijk verzorgd
op hun wenken bediend. Zaterdag
om 13.00 uur klonk het startschot
voor deze 2-daagse finale waarbij 5
finalisten de hoofdrol speelden. Dag
1 leverde 2 volle winsten voor Bart
Dirks en Jim van Zwieten ook Jos
Bader pikte z,n 2 eerste puntjes weg
voor een goede nachtrust. Dag 2
was het grote uur van de waarheid,
de 2 toppers werden beschermd zodat de finalepartij een echte finalepartij kon worden. De regie van Aria
en Lucia klopte en zo geschiede. Bij
het ingaan van die finalepartij hadden Bart en Jim beiden kans maar
Bart “moest winnen” en er een heel
korte partij van maken.Bij winst van

Bart kwamen beiden op 6 punten
uit en was het moyenneprocent de
scherprechter. Zover kwam het echter niet omdat de partij 26 beurten
duurde en Bart er uiteindelijk 5 tekort kwam. De kortste partij zette Jim tegen Jos Bader heel scherp
neer door in 15 beurtjes Jos beteuterd de weg terug te wijzen. De
hoogste serie kwam op 9 caramboles dit weekend en Bart was “de
man”. Nieuwkomer Jelte Huizenga
kon het feestje van CENS niet compleet maken omdat Martijn Wolfrat
evenals Jos Bader wat tekort kwamen. Om 16.00 uur reikte federatievoorzitter Cor van de Kraats de prijzen, de Rijdes-bloemen en de Bocxe
Biljarts cadeaubon in een gemoedelijke sfeer uit.
En de uitslag is:
KAMPIOEN
1.Jim van Zwieten De Paddestoel
2 Jos Bader
Cens
3 Bart Dirks
De Vrijheid
4 Martijn Wolfrat
Cens
5 Jelte Huizenga
Cens

Zaterdagvoetbal

Zandvoort neemt
revanche op Argon
Biljarten

Willem Besselse
verpulvert record
De Ronde Venen - Speelweek 15
was voor BC De Schans een week
om niet te vergeten. Op indrukwekkende wijze werd koploper Dio 1
met 7-2 verslagen. Gelegenheidspeler Willem Besselse maakte er ook
nog eens een persoonlijk feestje van
door in 6 beurten zijn partij te winnen met een moyenne van 28,33.
Hij zette ook de hoogste serie van de
week met 107 caramboles = 62,94
% van zijn te maken caramboles.
De koplopers Dio 1 en Cens 1 leden
beiden een 7-2 nederlaag. Door deze uitslagen en de ruime winst van
De Schans en De Kuiper/van Wijk 2
neemt de spanning in de top van het
klassement met de week toe.
Dio 1 kreeg thuis met 2-7 een geweldig pak slaag van De Schans.
Jaap Hoogendoorn was het leidend
voorwerp tegen een ontketende Willem Besselse. Herman Turkenburg
behoedde Dio 1 voor een totale afgang door winst op John Beets.
Dio 2 had met 7-2 winst geen enkel ontzag voor Cens 1. Pieter Stokhof in 18 beurten, Jos Boeijen in
22 beurten en Hennie v.’t Hul in 23
beurten waren veel te sterk voor de
mannen van Cens 1.
De Vrijheid
De Vrijheid had er met 9-0 weer eens
zin tegen Cens 2. Bert Loogman was
in 16 beurten weer op dreef tegen
Alan Knightley. Bob’s Bar 3 verloor
met 4-5 van De Kuiper/van Wijk 1.
Jan v.d.Meer had maar 17 beurten
nodig om Theo Hubenet te vernietigen en Lucia van Gelderen was in
19 beurten Stefan Vos de baas.
Kromme Mijdrecht 2 versloeg in een
gevecht om de rode lantaarn Bob’s
Bar 2 met 7-2.
De Paddestoel 1 was met 6-3 te
sterk voor een nog aangeslagen De
Merel/Metaal Mijdrecht 2.
Het team speelde voor het eerst
zonder de legendarische Arnold
Scholten. De Paddestoel 3 was met
7-2 de verrassende winnaar over De
Merel/Metaal Mijdrecht 4.

Jos van Wijk had maar 22 beurten
nodig om Gijs v.d.Vliet te vernederen.De Merel/Metaal Mijdrecht 3
won in een spannende wedstrijd
met 5-4 van De Paddestoel 2. De
spelers van De Paddestoel 2 werden
teveel afgeleid door de wedstrijd op
de andere tafel in Café De Merel.
Met name Caty Jansen en Wim Berkelaar profiteerden hiervan voor
De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Bob’s Bar 1 leed met 2-7 een gevoelige nederlaag tegen De Kromme
Mijdrecht 1. Daniel de Bruin redde
de eer voor Bob’s Bar 1 met winst
op Rinus Lanoy.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 moest
met 2-7 de kracht van De Kuiper/
van Wijk 2 ervaren. De “big match”
tussen John Vrielink en Kees de
Zwart werd in het voordeel van Kees
beslist. Nico Koster en Michael de
Kuiper zorgden voor de overige Wilnisse punten.
Stand na speelweek 15:
1. Dio 1
2. De Schans
3. De Kuiper/van Wijk 2
4. Cens 1
5. De Paddestoel 2

94 punten
89 punten
88 punten
86 punten
85 punten

Mijdrecht - In een wedstrijd die
aanvankelijk op een gelijkspel leek
af te stevenen heeft SV Zandvoort
uiteindelijk toch de punten mee
naar huis kunnen nemen. Na een
doelpuntloze ruststand kwam Zandvoort twintig minuten voor tijd middels een strafschop op voorsprong,
vijf minuten later ging Argon definitief door de knieën en werd het
door Ronday na een mooie actie
2-0. Daarmee namen de bezoekers
revanche voor de indertijd verloren thuiswedstrijd. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Argon na
afloop met lege handen zou staan,
het had een veldoverwicht en kreeg
ook wel mogelijkheden maar doelman Michel van Kampen deed meer
dan zijn plicht door enkele bijzondere reddingen te verrichten. Na
enkele afzwaaiers geproduceerd
te hebben kwam na twintig minuten de eerste mogelijkheid voor Argon, Patrick Berkelaar zag zijn schot
in handen van de keeper belanden.
Daarna was er een hoekschop van
Mark Flapper die Youri van Adrichem naast de paal kopte.
Gevaarlijk
Zandvoort was vooral gevaarlijk bij
dode spelmomenten, zowas er een
vrije trap van Regeer die door Argonkeeper Thomas de Ruiter tot
hoekschop verwerkt kon worden.
Ook bij de hoekschop ontsnapte Argon toen de de bal voorlangs
het doel schoot. Vlak voor rust leek
Argon de score te kunnen openen
toen Mark Flapper in scoringspositie kwam, echter de goede verdediging van de bezoekers greep tijdig
in. Na rust was de eerste mogelijk-

heid weer voor Argon, een handsbal net buiten het strafschopgebied
leverde een vrije trap op, Youri van
Adrichem krulde de bal om de muur
maar doelman Van Kampen stond
goed opgesteld. Met nog een half
uur te gaan moest Swen Ranck geblesseerd het veld verlaten, hij werd
vervangen door Mattijs Knol. Kort
daarna zag Mark Flapper z’n vrije
trap rakelings voorlangs de tweede
paal stuiteren. Ook Alexander Bos
had geen geluk toen hij z’n schot
door Van Kampen net over de lat
zag tikken.
Strafschop
Vervolgens werd de aanval van
Zandvoort daarna Argon noodlottig, een voorzet bij de achterlijn ging
over keeper De Ruiter en in een reflex probeerde Alexander Bos de bal
met de hand uit het doel te houden,
dat lukte maar de scheidsrechter
hield zich aan de regels: strafschop.
Arend Regeer profiteerde van het
presentje 0-1.
Vijf minuten later liet Remco Ronday
de Argonverdediging z’n hielen zien,
zijn schot in de kruising was voor
Thomas de Ruiter niet te houden 02. Trainer Frank den Oudsten zette nog extra aanvallers in, zo kwamen Ian Zevenhoven en Jimmy van
Veen de gelederen versterken maar
pogingen om de score voor Argon
een dragelijker aanzien te geven liepen op niets uit. Ruben Kraan kopte
naast en een vrije trap van Berkelaar
werd met een knappe redding door
Van Kampen onschadelijk gemaakt.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
Almere.

Let op,

geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe
Meerbode geen postbusnummer meer.
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg
opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

Dat CSW het tegen Reiger Boys
moeilijk zou hebben stond bij voorbaat wel vast. De ploeg uit Heerhugowaard stond samen met ’t Zand
–satelietclub van WillemII- nog op
100% en zou zich die positie niet
graag door CSW laten afnemen. Dat
bleek de eerste helft dan ook overduidelijk. Reiger Boys was sterker,
meer aan de bal en dominant op
het middenveld. Toch viel de druk
op het doel van Isabella Koenen nog
wel mee.
In totaal was er de eerste helft maar
drie keer sprake van een reële dreiging voor de CSW goal. De eerste
keer belandde de bal na een scrimmage tegen de paal. De tweede
keer leek Isabella zich gemakkelijk
meester te maken van de bal, maar
een aanvalster van Reiger Boys beoordeelde de bal beter en knikte
binnen (0-1). Bij een derde mogelijkheid stond de CSW keepster wel
goed op haar post en zo haalden

de roodblauwen de rust met een
0-1 achterstand. Gelet op de sterke wind leek CSW in deel twee dus
nog een goede kans te maken op
een goed resultaat.
Gedreven
De thuisclub kwam inderdaad na de
thee gedreven uit de startblokken.
Nu moest de verdediging van Reiger Boys alle zeilen bijzetten om de
marge van 0-1 overeind te houden.
CSW drong aan en kreeg ook kansjes. Nelleke Vrielink kreeg met links
een klein gaatje en schoot een metertje naast. Even later kapte ze zich
op links vrij en uit de voorzet ontstond een scrimmage, waarin keepster Lies Kols nog net een handje
tegen de bal kon krijgen.
Ook Natasja Cornelissen kreeg na
een fraaie CSW aanval nog een aardige kans, maar de topscorer van
CSW kon ook het net niet vinden.
Toch was het Reiger Boys, dat na
een half uurtje tegen de verhouding
in scoorde.
Een strakke voorzet van rechts
schampte het hoofd van een medeaanvalster en met een fraaie boog
verdween de bal over de kansloze
Isabella Koenen in het doel. Een
aangeslagen CSW kon het laatste
kwartiertje niet meer terugkomen.
De Noordhollandse ploeg wist het
moegespeelde CSW via nog twee
uitgespeelde treffers naar een geflatteerde 0-4 nederlaag te spelen.
CSW kan zich gaan opmaken voor
de strijd om het hoogst haalbare:
de derde plaats. Volgende week is
Oostkapelle te gast bij CSW.

Atlantis 1 verliest van
ESDO 1
Mijdrecht - Atlantis 1, gesponsord
door de Fortis Bank, speelde tegen
EDSO 1 uit Kockengen. Vooraf was
al duidelijk dat het een belangrijke
wedstrijd zou worden. Beide ploegen hadden nog nul punten in de
zaal competitie. Atlantis begon in de
vaste formatie waarmee het tijdens
het veldseizoen ook al startte. In de
aanval begonnen Sandra Gortenmulder, Lisanne van Doornik, Jacco van Koeverden Brouwer en Pim
de Munter. In de verdediging stonden: Eline Laaper, Chantal Poolman,
Jimmy de Koning en Mark Goverse. Vanaf de eerste minuut werd er
door beide ploegen flink gestreden.
Atlantis opende de score, met een
mooi afstandsschot van Jacco van
Koeverden Brouwer.
Tijdens de wedstrijd bleek dat het
een erg fysiek duel te worden. Van
beide kanten werd er hard gestreden. De wedstrijd verliep in het begin licht in het voordeel van ESDO.
Uiteindelijk werd er gerust met een
stand van 8-6 in het voordeel van
ESDO.
Tijdens de rust kreeg Atlantis de opdracht van Paul Plaatsman om meer
het eigen spel te gaan spelen. Dit
resulteerde al snel in twee mooie
doelpunten: een doorloopbal van
Chantal Poolman en een strafworp
van Mark Goverse. De stand was
toen 8-8. Deze stand heeft een vrij
lange tijd op het scorebord gestaan.
In het laatste kwartier kwamen er
aan de kant van Atlantis een paar
wissels. Auke v/d Zijden kwam er in

voor Jacco van Koeverden Brouwer
in verband met een blessure. Atlantis en ESDO bleven in de laatste
paar minuten van de wedstrijd gelijk opgaan. Tot in de laatste minuut
stond het 10-10, maar uiteindelijk
kreeg ESDO nog een onterechte
strafworp mee, waardoor Atlantis 1
uiteindelijk verloor met 11-10.
De scores deze wedstrijd werden
gemaakt door: Jacco van Koeverden
Brouwer 3x, Mark Goverse 2x, Chantal Poolman 2x, Lisanne van Doornik,
Pim de Munter en Eline Laaper hebbeb allemaal 1x gescoord. Zaterdag
8 december a.s. speelt Atlantis thuis
tegen Korbis om 17:40 uur. We hopen graag dat u weer komt kijken.

Winst voor Atlantis 4

Mijdrecht - Na een wedstrijd waarin de puntjes moeizaam vielen,
heeft het door Architekten- en Ingenieursbureau H.W. van der Laan
gesponsorde Atlantis 4 uiteindelijk
Fiks 4 verslagen en de punten in
Mijdrecht gehouden. Atlantis 4 begon met in de aanval Klaas van Heeringen, Harold Taal, Marijke Pauw
en Simone van Doorn. In de eerste
verdediging startten Wilco Kuijlenburg, Charles Keijman, Petra Taal en
Elze van Leeuwen. Het begin van
de wedstrijd werd gekenmerkt door
wat rommelige aanvallen bij zowel
Atlantis als Fiks en het duurde tot
de zevende minuut voordat Atlantis
via een strafworp de score opende.
In de 15e minuut bracht Klaas van
Heeringen met een afstandsschot
de score op 2-0. Ook het tweede
aanvalsvak had moeite met het vinden van de korf, echter doordat de
verdediging het goed dichthield, kon
Atlantis verder uitlopen door een afstandsschot van Wilco Kuijlenburg
en een fraaie doorloopbal van Charles Keijman. Bij een stand van 4-0 in
het voordeel van Atlantis 4 gingen
beide ploegen de rust in. In de eerste minuut na rust liet Atlantis zich

verrassen door Fiks die de score op
4-1 brachten en zelfs halverwege
de tweede helft tot 5-3 dichterbij
wisten te komen. Coach André van
Doorn bracht op dat moment André Graveland in het veld voor Klaas
van Heeringen en Janneke van Ginkel voor Simone van Doorn. Via een
doorloopbal gaf Janneke het vierde
van Atlantis weer wat lucht door de
score op 6-3 te brengen. Fiks kwam
verder niet meer tot scoren en Atlantis kon in de laatste fase van de
wedstrijd met nog 2 afstandsschoten de score op 8-3 brengen. Doelpuntenmakers in deze wedstrijd waren: Klaas van Heeringen (3x), Charles Keijman (2x), Wilco Kuijlenburg,
Harold Taal en Janneke van Ginkel (elk 1x). Met deze overwinning
staat Atlantis 4 op papier bovenaan
in de poule. Op nummer 2 staat het
uit Hillegom afkomstige SDO 2 met
weliswaar 1 punt minder, maar ook
1 gespeelde wedstrijd minder. Volgende week zaterdag staat dit team
op het programma en Atlantis 4 zal
dus moeten winnen om de koppositie te handhaven. De wedstrijd begint om 14:30 uur in sporthal “De
Vosse” te Hillegom.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 7 december is er prijsklaverjassen in café
de Merel in Vinkeveen. Er worden
vier giffies gespeeld. De aanvang is
20.15 uur. De uitslag van de laatste
speelavond is als volgt:
1. Nico May
7259 pnt
2. Leen v. Bemmelen
7094 pnt

3. William Mayenburg
6968 pnt
4. Greet Koot
6946 pnt
5. Annelies v. Scheppingen 6769 pnt
De poedelprijs was voor Frank v.d.
Laan met 5109 punten. De volgende
speelavonden in december zijn 7 en
21 december in café de Merel, Arkenpark MUR 43.
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Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode
geen postbusnummer meer!
U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht

Do van Doorn sluit 1e helft
van het seizoen waardig af
Handbal

Legmeervogels MA1 wint
van KDO
Uithoorn - Vandaag stond de derby
Legmeervogels A1 – KDO A1 in de
afdeling 2e klasse van het NHV op
het programma. De dames van KDO
stonden bovenaan met 1 wedstrijd
meer gespeeld. De winnaar van
vandaag kon dus of haar koppositie
verstevigen of deze overnemen.
De A1 van Legmeervogels bestaat
dit seizoen uit 9 speelsters die eigenlijk nog B-jeugd zijn en 1 officiele A-jeugdspeelster. Het was dus afwachten hoe zij het dit seizoen zouden doen tegen A-teams. Tijdens de
1e helft van het veldseizoen konden
ze al goed meekomen maar de competitie in de zaal is toch weer even
een niveau hoger. Tot vandaag had-

den de dames alleen tegen RKDES
een zeer moeizame wedstrijd gespeeld en verloren.
De verwachtingen waren dus hoog
gespannen, zowel bij het publiek als
bij de speelsters en trainster van de
meiden. Legmeervogels begon goed,
de 1e aanval was meteen raak. KDO
had moeite om de snelle aanvallen
af te slaan. Er stonden dan ook twee
ploegen op het veld die allebei een
totaal ander handbalspelletje spelen. Legmeervogels moet het hebben van snelle onderbrekingen en
KDO van fysieke kracht. Na een minuut of 5 kwam KDO ook meer in
de wedstrijd en was het zaak voor

de vogels om goed te verdedigen.
Mooie aanvallen werden afgewisseld door slordig spel en balverlies.
De 2e helft eigenlijk hetzelfde beeld,
de voorsprong die Legmeervogels in
de 1e helft had opgebouwd kwam
niet meer in gevaar en werd nog
verder uitgebouwd. Eindstand 2215. Het massaal opgekomen publiek
had genoten en de meiden van de
A1 hebben nu de koppositie overgenomen. Als u wilt zien of ze deze
positie tot het eind van het jaar vast
kunnen houden. De laatste thuiswedstrijd van dit jaar is op zondag
16 december in Sporthal De Scheg.
Zij spelen dan om 10.30 uur tegen
Havas A2.

Judoka’s Tai-Otoshi bij
geslaagd Sinterklaastoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag 2 december werd in Beverwijk het traditionele Sinterklaastoernooi voor
judoka’s van 5, 6 en 7 jaar georganiseerd door de Judo Bond Nederland, district Noord-Holland. Judoka’s uit het hele district konden
hieraan meedoen. Judovereniging
Tai-Otoshi was hier ook vertegenwoordigd met 6 judoka’s van de
ruim 200 deelnemende judoka’s. Dit
alles onder toeziend oog van Sinterklaas en de Zwarte Pieten.
Verdeeld over 8 matten streden de
judoka’s in verschillende poules tegen elkaar. Deze poules waren zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd, gewicht en graduatie. Iedereen
draaide minimaal 2 tot 3 partijen.
Uit iedere poule kwam uiteindelijk
1 winnaar en rest werd allemaal 2e.
Want het was natuurlijk één groot
feest met Sinterklaas en een aantal
echte Judo-Pieten
Om 10.00 uur nadat alle judoka’s
waren gewogen en de poules waren ingedeeld, mochten de licht gewichten aantreden. De judoka’s tot
24 kg mochten hun kunsten op de
mat laten zien.
Het was voor Sinterklaas en Pieten een genot om te kijken naar
deze jonge en lichte judoka’s. Voor
de meeste jonge judoka’s van TaiOtoshi was het de eerste keer dat
ze aan judowedstrijden deelnamen
en dan ook nog onder toeziend oog

van Sinterklaas. Dat was in het begin toch wel erg wennen. Vele judoka’s wilde dan ook wat graag hun
kunsten verstonen aan Sinterklaas
en Pieten. Sommigen mochten het
zelfs tegen de echte judopiet proberen. Dat waren dan natuurlijk de
mooiste partijen.
Lichtste
Thijs Overing was met zijn 17kg de
lichtste judoka. Hij liet zien dat hij er
zin in had. Al had hij wat sterke tegenstanders tegen over zich staan.
Hij deed er alles aan om de van de
ander te winnen. Helaas lukt dat
niet altijd.
Mimosa Ajeti was als kleinste van
haar poule toch niet snel op de mat
te werpen. Haar tegenstanders hadden er heel wat moeite mee. Ze
stond zelfs wat partijen op voorsprong, maar liet zich dan vaak tegen het einde van de partij verrassen door de tegenstander. Menno
Dekker stond sterk te judoën. Hij liet
zien dat hij al wat meer ervaring had
en wist meerdere partijen te winnen.
Helaas verloor Menno er ook één.
Martijn Emmelot moest even op
gang komen. Was wat zenuwachtig,
maar liet desondanks wel zien dat
hij goed kon aanvallen. Rafe Schenk
vond het helemaal spannend. Door
de spanning vergat hij regelmatig
goed aan te vallen. Maar ook dat
ging steeds beter en hij wist zelfs

een partij te winnen. Jay Jonkman
had dezelfde spanningen als Rafe.
Maar ok hij wist zich hier overheen
te zetten. Met fel aanvallen van de
beenworp en zelfs de schouderworp
ging het steeds beter.
Al deze judoka’s hebben een hoop
ervaring opgedaan onder het toeziend oog van Sint en Pieten. Ze
mochten na afloop trots een mooie
medaille (2e plaats) in ontvangst
nemen.
Ervaring
Zo kwam er een einde aan deze
zeer geslaagde judodag in Beverwijk. De jongste judoka’s van TaiOtoshi hebben een hoop ervaring
op gedaan en laten zien dat ze vooruitgang boeken en het belangrijkste
natuurlijk ook veel plezier hebben.
Het was voor het publiek en zeker
ook voor leraar Dennis Bakker een
genot om naar de judoka’s te kijken.
De vele lessen van voorbereiding
(zeker voor de nieuwe judoka’s) waren dan ook niet voor niets geweest.
De aanwezige judo Pieten hadden
zelfs van tevoren wat judolessen genomen bij Tai-Otoshi.
Mede door de hulp van vele TaiOtoshi vrijwilligers was het een succesvolle dag geworden. Het District
Noord-Holland was dan ook zeer
blij met hun inzet.

De Kwakel - Afgelopen week
stond voor vele teams de laatste
ronde van de 1e periode op het programma. Een aantal teams daargelaten die met een oneven aantal
teams in hun klasse spelen. Zij moeten komende week nog een tussenronde spelen. In de B1, de hoogste
klasse van het driebanden streden
twee teams om een plaats voor de
districtsfinale. Het team van John
van Dam speelde een uitwedstrijd
bij ROAC uit Rijpwetering. John
toonde andermaal aan dat hij behoort tot de beste driebandenspelers van dit district. Met een prachtig gemiddelde van 1.041 werd opponent Nico Bouwmeester opzij gezet. Tweede speler Jos Spring in ’t
Veld kon de goede lijn van de laatste
weken niet voortzetten. Een onderbreking voor zijn vakantie heeft hem
niet veel goeds gebracht. Slechts
27 caramboles van de te halen 42
kon Jos achter zijn naam schrijven,
en daarmee verspeelde hij nog net
niet het extra punt. Derde speler
Do van Doorn laat deze 1e helft van
het seizoen veel fluctuaties zien in
zijn spel. Uitschieters naar beneden
worden afgewisseld met topprestaties. Ook nu leverde Do van Doorn
weer een topprestatie, 37 caramboles in 36 beurten leverde een mooi
gemiddelde boven de 1.00 op. Met
deze overwinning stelde het team
van John van Dam de tweede plaats
veilig, wat recht geeft op een barragewedstrijd tegen de nummer 2 van
de 2e helft van het seizoen. In deze
onderlinge partij wordt dan bepaald
wie mee mag doen aan de districtsfinale. Een plaats voor deze finale is
al vergeven aan het team van Bart
de Bruyn. Al vroeg in het seizoen liet
dit team klinkende prestaties noteren, maar naar mate het einde naderde werden er toch onnodig punten verspeeld. Deze week werd gebiljart tegen Roelofarendsveen. Bart
zelf zorgde voor een mooie overwinning. Door dit resultaat liep Bart met
zijn hoofd nog hoger in de wolken
dan dat hij al liep. Hij knoopte er dan
ook maar een welverdiende vakantie aan vast. Dit zal hij nodig hebben, want Bart word voor zijn goede spel beloond met een verhoging
van het te behalen aantal caramboles. Hij moet er maar liefst 5 meer
gaan maken. Tweede speler Martien
Plasmeijer, ook wel de “count” genoemd kon geen goede partij biljart
op het laken neerleggen.Slechts 11
caramboles in 35 beurten. Hierdoor
word Martien slechts 2 caramboles
verhoogd in de tweede helft. De rekenlessen zijn dus niet voor niks geweest in zijn jeugdige jaren. Good
old Plat Voorn toverde weer eens
een knappe overwinning uit zijn rode zakdoek. Hij had slechts 44 beurten nodig voor zijn 27 caramboles.
Voor Plat zijn doen is dit een prachtig resultaat. De champagnekurken konden knallen, want het periodekampioenschap was binnengehaald.
Jeugd
Het team van Jan van Doorn is al
bezig met de tweede helft van het
seizoen. Door omstandigheden
speelde ze geen betekenis in de
1e helft. In de wedstrijd tegen De
Schelp uit Roelofarendsveen had
Jan geen antwoord op het berekende spel van opponent Cor den
Edel. Wel een mooi gemiddelde van
1.00, maar dit was niet genoeg voor
de punten. Theo Bartels daarentegen haalde wel zijn niveau. In een
mooie wedstrijd tegen Jos Verdel
wist Theo 2 punten binnen te halen
voor zijn team. Hans van Eijk deed

het ook prima, en zodoende konden er 5 punten mee terug naar ’t
Fort worden genomen. Hans doet
daarbij ook nog aan ledenaanwas.
Hij probeert meer mensen aan het
biljarten te krijgen in een clublokaal
aan de Hoefse Kromme Mijdrecht.
Weliswaar geen jeugdbiljarters, de
gemiddelde leeftijd ligt bij de grijze haren, maar het lijkt toch te lukken. Het team van Piet Bocxe had
een moeilijke start de eerste helft
van het seizoen, maar Piet kreeg zijn
teammaten toch weer aan het biljarten. In een wedstrijd tegen RBV uit
Leimuiden wist Piet aan de goede
kant van de score te blijven, en zo
twee punten bij te schrijven. Tweede speler Johan van Doorn heeft het
helemaal niet meer. Soms weet hij
nog wel eens een partij te winnen,
als hij maar genoeg beurten van
zijn tegenstander krijgt. In 76 beurten behaalde Johan zijn 27 caramboles, ditmaal genoeg voor een remise. Door de slechte prestaties zal
Johan de tweede helft weer derde
speler zijn in zijn team. Quirinus van
der Meer speelt namelijk boven zijn
kunnen. Ook nu behaalde hij weer 2
punten. Quirinus zal door zijn betere
gemiddelde Johan van Doorn aflossen als tweede speler.
Libre
Het C1 team van Kees de Bruyn
speelde tot voor drie ronden tot het
eind mee om de titel. De extra druk
die dit met zich meebrengt heeft deze mannen geen goed gedaan. In

een derby tegen Aalsmeer mocht
nog enigszins iets van het blazoen worden gered. Kees zelf was
niet aanwezig, waardoor broer Bart
mocht dubbelen.
Bart heeft altijd even nodig om op
gang te komen. De tegenstander
laat dit echter in deze klasse niet
vaak toe. In zijn eerste partij tegen
Jan van Andel had hij geen schijn
van kans. Gelukkig mocht hij dit in
zijn tweede partij rechtzetten. Met
bij vlagen mooi librespel, liet Bart
zijn tegenstander aan de tafel achter.
Rik van Zanten, bij gelegenheid eerste speler, had in Teun van Leeuwen
een zware tegenstander. Hij kwam
er dan ook niet aan te pas. Het is
echter geen schande om van Teun
te verliezen. In de C3 speelde het
team van Ton Karlas een thuiswedstrijd. Door het roulatiesysteem wat
dit team hanteert mocht Ton dit keer
thuisblijven. Dick Ausma mocht zijn
plaats innemen. Dick speelde niet
slecht, maar zijn tegenstander was
net iets beter. Huib Bakker mocht
proberen de stand gelijk te trekken.
Het was niet hoogstaand wat Huib
liet zien, maar toch wel goed voor
de punten, en daar gaat het allemaal

om bij biljarten. Jan Schokman haalde zijn niveau. Sinds Jan regelmatig
op zaterdagmiddag op de training
is te zien, gaat het wonderwel beter met hem. Met 55 caramboles in
36 beurten speelde hij precies zijn
gemiddelde, en behaalde voor zijn
team enpassant ook nog even het
extra punt binnen. Een mooie 5-2
overwinning dus.
De mannen van keizer Aad in de C4
laten het lelijk afweten op het einde van de competitie. Bijna het hele seizoen stonden ze bovenaan de
ranglijst. De laatste 3 partijen is het
echter brandhout wat ze laten zien.
Nu was het alleen Kees van der
Meer die 2 punten mee kon nemen.
Gelegenheidsspeler Wery Koeleman
deed goed zijn best, maar kwam er
op het eind slechts 2 tekort. Op een
aantal van 65 is dit niet veel. Aad
van der Laan, en voorzitter Arjan
Vlasman konden beter gaan patience, want biljarten lieten zij niet zien
dit keer.
Redelijk
In de C5 strijd het team van Gerard Plasmeijer nog steeds om de 1e
plaats. In een onderlinge ontmoeting
met het team van Tom Pouw werden
de berenhuiden duur verkocht. Gerard gaf het goede voorbeeld.
Met 39 caramboles uit 22 beurten
kon het glas worden geheven. Robert van Doorn kon zich hier echter niet aan optrekken, en verloor
kansloos van Willem Holla. Jolanda

Brandse speelde in haar partij tegen
Chris Draaisma niet eens zo slecht.
Chris kwam van een andere planeet
dit keer, met een fantastisch gemiddelde van 1.772 was er geen houden
aan. Gelukkig speelde Leon Loos de
wedstrijd van zijn leven. Met 28 caramboles in 28 beurten mocht Leon
dik tevreden zijn. De rekenwonders
bepaalden uiteindelijk dat het extra punt naar het team van Gerard
ging. Dit resultaat geeft het team
van Gerard Plasmeijer nog steeds
een sprankje hoop op de titel. Het
team van Frans van Doorn kon tot
aan de laatste ronde ook nog steeds
meedoen om de prijzen. Frans zelf
speelde nog redelijk, maar kon de
partij niet naar zijn hand zetten. Invaller Arjan Plasmeijer deed waar hij
voor gevraagd was, namelijk punten
pakken. Arjan was de enige die dat
deed naar later bleek. Ton Onderwater en Maus de Vries konden niet
bekoren.
A.s. weekend spelen Peter Maijenburg en Chris Draaisma van BV ’t
Fort de districtsfinale bandstoten 5e
klasse bij Inn ’t Lelieveld in Nieuwveen. Een leuke gelegenheid om
eens kennis te maken met de biljartsport.

Bridge “De Legmeer” in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond jl.
speelde de bridgevereniging “De
Legmeer” zijn eerste zitting van de
derde parencompetitie. In de “A”lijn
was het even wennen voor de gepromoveerde paren.
Van de drie aanwezige paren was de
hoogste score weggelegd voor Gerda Bosboom en Guus Pielage met
49,58% werden zij achtste van de
dertien paren. Een goede start was
er weggelegd voor de paren Jan Egbers met Jaap Kenter en Joop van
Delft met Toon Overwater, zij deelden de eerste plaats met een sco-

re van 57,92%. Met een klein verschil werden Ben ten Brink met Jan
Bronkhorst derden met 57,08%. In
de “B”lijn met 14 paren startte Tini
Geling met Jo Wevers met de prachtige score van 62,15% een uitstekende eerste plaats. Cobie de Bruine de Bruin met Cora de Vroom een
tweede plaats met 57,29%. Als derde An Heimeriks met Anne Tolsma
55,56%.
Voor Heleen en Mees van der Roest
een goede start in deze lijn zij werden vierde met 54,86%. In de “C”lijn
scoorde drie paren van de vijftien

in de 60% . Cor Hendrix met Hessel Oosterbeek werden eerste met
64,10% op de voet gevolgd door Marijke en Ger van Praag met 63,51%
werden zij tweede. Als derde Froukje Kraaij en Rini Tromp met 61,63%.
Bent u ook geïnteresseerd in bridge,
dan is het mogelijk ter kennismaking een keer mee te spelen. Bent
u dat, neem dan telefonisch contact
op met Mieke van den Akker 0297346027 of met de secretaris Gerda
Schavemaker 0297-567458. Voor de
volledige uitslagen, kijk dan op het
internet, www. nbbportal.nl/1007/.

