Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

Stichting Behoud Oud Uithoorns Dorpsgezicht:

”Sluiting kerk de Schans
een vooropgezet plan:
kerk is gewoon verkocht!”
Uithoorn – Voor de leden van Stichting BOUD, Behoud Oud Uithoorns
Dorpsgezicht, is het bijna 100% zeker, de sluiting van de Rooms Katholieke kerk aan de Schans in Uithoorn, is een vooropgezet plan van
het kerkbestuur. “Let maar op, ze
hebben de kerk gewoon verkocht

aan Rabo Vastgoed, let op onze
woorden”. We zitten aan tafel met
Annie Hogervorst en Ans van Muijen, beiden vrijwilligster bij de parochie de Schans en tevens bestuursleden van de Stichting BOUD.
Het is overduidelijk: ze zijn boos,
heel boos en teleurgesteld in het

kerkbestuur van de Schans. Enkele dagen voor de kerstviering besluit dit kerkbestuur om de kerk te
sluiten wegens, zoals zij dat stellen,
brandgevaar. Voor de twee aanwezigen aan onze tafel kwam dit besluit niet als een donderslag bij heldere hemel; “Het kerkbestuur heeft
er gewoon naar toe gewerkt. Ze weten heel precies wat ze doen, ze willen gewoon van deze kerk af. Geloof
ons maar, binnen niet al te lange
tijd komen ze het vertellen, dat ze
de kerk verkocht hebben aan Rabo
Vastgoed. Die gaat hem restaureren

Bij het arriveren van de brandweer
was het gezin, bestaande uit vijf
personen, al uit de woning.
De brandweer besloot op te schalen
naar Middelbrand op het moment

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Zaterdag op zondagnacht vier woningen ontruimd

Groot gaslek aan de
Drechtdijk in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdagnacht rond
middernacht is er een breuk ontstaan in de hoofdgasleiding in De
Kwakel aan de Drechtdijk. In de
omgeving zijn direct vier woningen
ontruimd. De brandweer heeft met

verdunnen en metingen de situatie
stabiel kunnen houden totdat het
gasbedrijf, na vier uur, de breuk had
hersteld. De hulpdiensten hebben
direct groot opgeschaald. Ook het
gasbedrijf is direct met veel mate-

rieel uitgerukt om de breuk te herstellen. Aangezien men wilde voorkomen dat grote delen van De Kwakel zonder gas kwamen te zitten
moest er vlakbij de breuk een overbrugging worden gemaakt. Mede

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

en er winkeltjes in maken of zo iets.
Vandaar die verhalen dat de kerk
opeens zo levensgevaarlijk is dat je
er geen diensten meer kan houden.
Ze belazeren gewoon de boel”, aldus Ans van Muijen.

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 een uitgebreid interview
zie pagina 10

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3+4

dat de brand zich verspreidde in het
dak. Uit voorzorg zijn de aangrenzende woningen ontruimd.
De brandweer heeft hierna veel van
het goed geïsoleerde dak moeten
verwijderen om bij de brand te kunnen komen. Ook is de zolder volledig leeggehaald.
Het pand is na het sein brandmeester overgedragen aan de politie.
De oorzaak van de brand is onbekend.

Schaatser zakt door ijs
Aalsmeer - Een onfortuinlijke
schaatser is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij door het ijs
is gezakt ter hoogte van de Uiterweg
in Aalsmeer. De man is met ernstige
onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis. De
brandweer werd rond 15.45 uur gealarmeerd door de havenmeester
van de haven aan de Uiterweg, die

3

Goed Gevoel!

Zolder uitgebrand bij
woningbrand
De Kwakel - Vorige week heeft
de brandweer van Uithoorn bij het
blussen van een schoorsteenbrand
bij een woning aan de Gerberalaan
in De Kwakel, niet kunnen voorkomen dat deze oversloeg naar de zolder van de woning.

dag maand 2007

Editie: Uithoorn

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/

de man in het water had zien liggen. Brandweer Aalsmeer zette de
brandweerboot in om de man uit het
koude water te halen.

8IIPQERWXVEEX%EPWQIIV[[[EYXSQEEWRP

Eenmaal op het droge startte de
brandweermensen direct met het
reanimeren van de ernstig onderkoelde man, die daarna naar een
ziekenhuis is overgebracht.

Wat was het prachtig mooi
de zaterdag voor kerst

hierdoor heeft het incident vier uur
geduurd. Het gas verspreidde zich
in de lucht en via het hemelwaterafvoerstelsel. De hulpdiensten hielden constant rekening met een vergroting van het onveilige gebied. De
overige woningen in het centrum
van De Kwakel zijn dan ook één
voor één gecontroleerd. De bewoners werden verzocht om wakker
te blijven. Ook bij de verschillende
putten in het gebied heeft de brandweer constant metingen verricht.
Rond vier uur had het gasbedrijf de
breuk hersteld en konden de bewoners terugkeren naar hun woningen. De oorzaak van de breuk wordt
door de politie onderzocht.

MRHYWXVMIXIVVIMRREEWXHI&PSIQIRZIMPMRK 8IP

Regio - Wat was het buiten prachtig, de zaterdagmorgen voor kerst. Alles
was prachtig wit, het zonnetje erbij en dan foto’s maken. Zij die hebben uitgeslapen hebben dat gemist, want het zonnetje erbij is natuurlijk prachtig,
helaas binnen een uur was daardoor het meeste wit weer weg. Maar onze
fotograaf heeft het vastgelegd, zie het hart van deze krant.

VerbOuwingsOpruiming:
t/m zaterDag 5 januari

70% kOrting*

Op De najaarscOllectie 2007
*m.u.V. HerenkOstuums en sHirts

DOnDerDag 24 januari zijn wij weer Open!
Herenweg 45, 3645 De, VinkeVeen
OpeningstijDen:
wO/DO/Vr 9-18 uur, za 9-17 uur
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
8.30-12.00 uur
Dinsdag
8.30-12.00 uur
Woensdag
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
Donderdag
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
Openingstijden Bibliotheek
Ma.
14.00-20.00 uur
Di. t/m do.
14.00-18.00 uur
Vr.
14.00-20.00 uur
Za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Kerstbomen

Van woensdag 2 tot en met woensdag
16 januari nemen de mannen van de
reiniging naast uw afvalcontainer ook
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ALGEMENE INFORMATIE

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is
24 uur per dag bereikbaar, buiten
kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende
mededelingen van het gemeentebestuur kunt u dagelijks lezen op
de internetpagina www.uithoorn.nl.
Voor informatie over de omlegging
van de N201 gaat u naar
www.n201.info.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

uw kerstboom mee. Op de dag dat
er bij u in de straat afval ingezameld
wordt, kunt u hem dus gewoon met
uw container buiten zetten. Alle bomen worden versnipperd. Daarom is
het belangrijk dat de boom ontdaan is
van kruis en eventuele spijkers.

Voor 1 april aanvragen

Subsidie van het
Burgemeester Kootfonds

Gelukkig nieuwjaar!
Alle medewerkers van de
gemeente Uithoorn, de gemeenteraad en het
college van Burgemeester en Wethouders, wensen u
een heel gelukkig, gezond, schoon, veilig en gezellig 2008!

Sport en spel in Thamerdal

Het Burgemeester Kootfonds verleent ﬁnanciële steun aan instellingen en personen, die in de gemeente Uithoorn iets doen
op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke
activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en
De Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op
steun kunnen vóór 1 april 2008 een
onderbouwde subsidieaanvraag
indienen. Daar hoort bij een zo
recent mogelijk inzicht van
uw ﬁnanciële positie. De
aanvraag moet worden gericht aan:

E

Joepie... kerstvakantie!

Buurtbeheer Thamerdal organiseert samen met de jeugd- en
jongerenwerkers van stichting Cardanus, twee keer een sporten spelinloop. Voor iedereen van 8 tot 13 jaar, dus...

Stichting Burgemeester Kootfonds,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Voor iets extra’s

Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in de tweede helft van
april 2008 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.
© Foto: Hans Niezen

Voor nadere informatie kan men
zich wenden tot de heer
mr. G. Roodhart,
tel. 513109.

Op donderdagmiddag 3 januari ben
je om twee uur ’s middags welkom
in de gymzaal van basisschool De
Dolﬁjn aan de Prinses Christinalaan.
Op vrijdagmiddag 4 januari kun je op
dezelfde tijd naar de gymzaal van de
scholengemeenschap Thamen aan
de Den Uyllaan (bij het busstation).

© Foto: Hans Niezen

Meer weten?

© Foto: Hans Niezen

Tja… en na de feestdagen wilt
u natuurlijk uw kerstboom
weer kwijt.

N
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Van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn jullie die middagen van harte welkom.
Je kunt komen sporten, maar er zijn
waarschijnlijk ook allerlei soorten
spelen. En als het weer meezit, is er
ook een luchtkussen. De entree is
gratis, dus: kom ook en neem je
vrienden en vriendinnen mee.
Wel je gymschoenen
meenemen!

Nieuwe Meerbode - 2 januari 2008
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Papier hier
Bewoners van MeerwijkOost kunnen de papiercontainer (i.p.v. op 1 januari) op
zaterdag 5 januari buitenzetten. In alle andere wijken
zijn in verband met de jaarwisseling geen veranderde
inzameldagen nodig.

Nieuwe
afvalkalender en
gemeentegids
Heeft u vrijdag 4 januari nog steeds
geen gemeentegids en afvalkalender ontvangen? Bel dan met Publiekszaken (513 111) of mail via
www.uithoorn.nl/gemeenteloket. U
krijgt beide dan zo snel mogelijk toegestuurd.
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De gemeente Uithoorn gaat simpele lichte bouwaanvragen voortaan binnen twee weken afhandelen.
De wettelijke afhandelingtermijn voor een aanvraag van een lichte
bouwvergunning is zes weken, maar omdat de gemeente Uithoorn
klantgerichter wil gaan werken, worden aanvragen voor de meest
voorkomende bouwwerken voortaan binnen twee weken afgehandeld.
Het gaat dan om bouwaanvragen voor bijvoorbeeld:
- dakkapellen;
- aan- en uitbouwen;
- en bijgebouwen.
Aanvragen kunnen alleen snel worden afgehandeld als:
- de aanvraag compleet is;
- het niet om een monument gaat;
- er geen gronden zijn om te weigeren;
- er geen milieubelemmeringen zijn.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel. 513 111.
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AANSLUITING RANDWEGLEGMEERDIJK PER
7 JANUARI 2008
PERMANENT
AFGESLOTEN

Vanaf maandag 7 januari wordt de
aansluiting van de Randweg op de
Legmeerdijk permanent afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is geen doorgaand verkeer
meer mogelijk tussen de Randweg
en de Legmeerdijk. Voor ﬁetsers
en voetgangers blijft de aansluiting
open. De afsluiting is nodig voor de
bouw van een ﬂy-over over de Legmeerdijk. Deze ﬂy-over is bedoeld
om het verkeer van de Bloemenveiling Aalsmeer op de nieuwe N201
te laten instromen. Vanaf 7 januari
zal het bouwverkeer de Legmeerdijk
oversteken voor de aanleg van de
bouwweg parallel aan de Randweg.
De afsluiting van de Randweg is
vanaf dit moment nodig om de verkeersveiligheid te garanderen.

Nieuwe routes naar
de Randweg

Verkeer vanaf de Legmeerdijk naar
de Randweg krijgt een nieuwe route
via de bestaande N201 en de Poelweg. Verkeer vanaf de N201 vanuit
de richting Uithoorn kan ook gebruik
maken van de Noorddammerweg
om op de Randweg te komen.
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maar dat de verpakkingsindustrie
de gemeenten hiervoor betaalt. Er
zijn vergoedingen voor de inzameling en verwerking van glas, papier,
metaal en kunststof. De vergoedingen worden betaald uit het - door
het bedrijfsleven geﬁnancierde - Afvalfonds.
Meer weten?
Bel Guido Verweij, tel. 513 215.

Simpele bouwaanvragen
voortaan sneller

Meer weten?
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De inzameling van kunststofverpakkingen is het gevolg van het akkoord dat afgelopen zomer gesloten
is tussen de gemeenten (Vereniging
Nederlandse Gemeenten), minister
Cramer van VROM en vertegenwoordigers van de verpakkingsindustrie. Afgesproken is dat gemeenten
zorgdragen voor de inzameling,
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Uithoorn begint met het inzamelen van kunststofverpakkingen, zodra de meest geschikte inzamelmethode gevonden is. In diverse gemeenten worden op dit moment proeven gedaan.
Afvalfonds

N

ALGEMENE INFORMATIE

Uithoorn wil beste inzamelmethode
Verschillende
inzamelmethoden
worden op dit moment getest. Uithoorn wacht op de bevindingen, zodat er een gedegen keus gemaakt
kan worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de meest geschikte
inzamelmethode, start ook de gemeente Uithoorn met de inzameling
van plastic ﬂessen en andere kunststofverpakkingen.

E

\b

Inzameling plastic verpakkingen
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N201+

De werkzaamheden voor de omlegging N201 Aalsmeer-Uithoorn
maken onderdeel uit van het
N201+programma. De provincie
Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De
nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een
bijdrage aan het versterken van de
economische kracht van de regio.
Eind 2011 moet de nieuwe weg klaar
zijn. Provincie Noord-Holland, mw.
M. Harmsen, tel.: 06 5138 8980

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EUROPAREI

Eind november zijn rioleringswerkzaamheden in de Europarei begonnen. Voorafgaand aan de renovatie
van de Romeﬂat en de herinrichting
bij de Monnetﬂat wordt de riolering in
de nabijheid van deze ﬂats vervangen. Als eerste wordt de riolering bij
de Romeﬂat vervangen, de riolering
bij de Monnetﬂat komt daarna aan
de beurt. Nadat het riool bij de ﬂats
is vervangen, wordt aan de noord-

zijde van de Arthur van Schendellaan (vanaf de Achterberglaan tot de
Straatsburgﬂat) een nieuw transportriool aangelegd. Naar verwachting
zijn de totale werkzaamheden in mei
/juni 2008 voltooid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Fronik Infra BV uit
Mijdrecht. De begeleiding van het
werk wordt, in opdracht van de gemeente Uithoorn, verzorgd door het
adviesbureau Grontmij Nederland
bv. Namens hen zal dhr. F. Schrijvers
toezicht houden op de werkzaamheden. Hij is telefonisch bereikbaar
onder nummer 06 – 224 861 19. Als
u een vraag heeft over de uitvoering
van de werkzaamheden kunt u met
hem contact opnemen.

8 januari
eerder dicht
Gemeentehuis en scheidingsdepot zijn op dinsdag
8 januari vanaf 15.30 uur
gesloten.

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

TER INZAGE
Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht ﬁetspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 531 001. Inzageperiode: t/m 3 januari 2008.
Verzoeken onthefﬁng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming Van Tol Rozen,
Hoofdweg 71, De Kwakel en A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223. Inzageperiode: t/m 4 januari 2008.
Ontwerpbesluit wijzigen bestemmingsplan
Landelijk gebied voor Vuurlijn 17 te De Kwakel.
Info: mw. A. Stevens, tel 513 009. Inzageperiode: t/m 10 januari 2008.
Verordening op het beheer en het gebruik
van de gemeentelijke begraafplaats(en) 2008.
Info: mw. M. Kerstens, tel 513 241. Inzageperiode: t/m 16 januari 2008.
Waternet, ambtshalve wijziging Wvo-vergunning
Cindu Chemicals b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223. Inzageperiode: t/m 16 januari 2008.
Subsidieregeling Riolering Woonboten AGV.
Verantwoordelijke instantie: Waternet, R.D. Kroeze, tel. 020 - 608 33 51
Info: afdeling Leefomgeving, dhr. P. Corthals, tel 513 210
Inzageperiode: t/m 18 januari 2008
Integrale herinrichting Witkopeend, Bergeend en Dwerggans.
Info: dhr. E. Warmerdam, tel 513 289. Inzageperiode: t/m 24 januari 2008.
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage.
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 40, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een woning.
- Vuurlijn 51, bouwaanvraag fase 1 voor het vernieuwen van de kantine en de
kleedkamers.
- Zuiderlegmeer tussen Kalslagerweg en Dwarsweg, aanlegvergunning aanvraag voor het ophogen van gronden.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 1, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een
nooduitgang.
- Arthur van Schendellaan 100, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
hek.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Uithoorn en De Kwakel
- Ventvergunning verleend aan de heer / mevrouw C. van Berkel, voor het venten van groente en fruit, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31
december 2008 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Bezwaar: t/m 26 januari 2008
Meerwijk-Oost
- Eendracht 2, vergunning voor het plaatsen van een reclamezuil in de vorm
van een naambord. Bezwaar: t/m 31 januari 2008
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 86 – 88, vergunning voor het oprichten van een tandartsenpraktijk en het plaatsen van een airco-unit. Bezwaar: t/m 7 februari
2008
- Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van River Café voor een later sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning voor het plaatsen van twee
speelautomaten voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 1 februari 2008
- Julianalaan 20, vergunning aan de exploitant van Café ’t Fluitje voor een la-

ter sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning voor het plaatsen van twee
speelautomaten voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 1 februari 2008
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 7, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 februari 2008
- Van Eedenlaan 5, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 februari 2008
De Kwakel
- Vergunning aan Vuurwerkgroep De Kwakel voor het houden van een Oud
en Nieuwviering van 30 december 2007 t/m 1 januari 2008. Bezwaar: t/m 1
februari 2008
- Kerklaan, onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet aan de heer Kas om tijdens de Oud en Nieuwviering zwakalcoholhoudende drank te schenken in de
tent op de Kerklaan van 23.00 tot 1.30 uur. Bezwaar: t/m 1 februari 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, verklaring van geen bezwaar aan jeugdcentrum
The Mix voor het organiseren van een nieuwjaarsfeest van 31 december 2007
op 1 januari 2008.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE LEGMEER’
Voor de wijk De Legmeer, inclusief het zuidelijk gedeelte, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het plan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd
door de Zijdelweg, het voormalig spoorbaantracé/de toekomstige busbaan, Legmeer-West en de gemeentegrens Amstelveen/Uithoorn (Hoofdtocht). Het nieuwe
bestemmingsplan zal voornamelijk een actualisering van de bestaande regelingen
betreffen. Voor het centrumgebied en de huidige schoollocatie is een nieuwe ontwikkeling in voorbereiding. Omdat de uitwerking hiervan nog niet bekend is, wordt
voor dit gebied vooralsnog een globale, nader uit te werken bestemming ‘Centrum’
opgenomen. De voormalige spoorbaan tussen De Legmeer en Legmeer-West
krijgt een verkeersbestemming met de toevoeging bb (busbaan).
Het voorontwerpbestemmingsplan “De Legmeer” ligt vanaf vrijdag 4 januari 2008
tot en met donderdag 14 februari 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis, alsmede in de openbare bibliotheek, gebouw De Hoeksteen,
Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen de termijn van de ter inzage legging kan een schriftelijke reactie op het
voorontwerp bij burgemeester en wethouders van Uithoorn worden ingediend
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Ook kan een inspraakreactie per email worden
ingediend: bestemmingsplannen_legmeer@uithoorn.nl, of via de website www.
uithoorn.nl.
Verdere procedure:
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op
grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan moet
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden voorgelegd. Bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen te zijner tijd bij Gedeputeerde Staten worden ingediend.
Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode en
de Staatscourant zal bekend worden gemaakt wanneer
zienswijzen, dan wel bedenkingen kenbaar kunnen
worden gemaakt.
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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

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:

Editie 3:

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

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/aquisitie
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
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

09:50

MORPHEUS RUIMT OP
10% 70%

BOXSPRING COMBINATIE

VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN VANAF

TOT

KORTING

€ 2.399,-

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.

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

COLOFON

10-12-2007

sTIChTING IMET

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

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

Wilnis – Flink wat ijs, ook op de
achtervaart in Wilnis.
Voor de duikers van de vrijwillige
brandweer in Wilnis een prachtige

gelegenheid om wat te oefenen. Stel
dat er iemand door het ijs gaat en ze
moeten in actie komen, je weet het
maar nooit en oefening baart kunst
toch?

www.morpheus.nl

(foto Herman van Soest)

Twee verkleumde kittens
op Driehuisplein
Mijdrecht - De heer Co Oudshoorn,
woonachtig in een van de seniorenwoningen tegenover de RK-Kerk
op het Driehuisplein, vond donderdagmorgen 27 december twee verkleumde kittens vlak voor zijn woning. De beestjes zijn naar schatting

tussen de zes en acht weken oud.
De een is een cypers poesje met witte sokjes en befje dat een halsbandje droeg in de vorm van een tierip
met een balletje eraan. Het tweede,
ook een poesje, is zwart met witte
sokjes en een witte streep over de
buik. De heer Oudshoorn heeft zich
over de diertjes ontfermd en ze naar
zijn schoondochter Ellen Oudshoorn
gebracht op de Westerlandweg 1A
in Mijdrecht. Daar warmden de kittens zich eerst bij de kachel en kregen vervolgens wat te eten. Dat
smaakte goed! De indruk bestaat
dat de kittens een eigenaar(es) hebben en zijn weggelopen. Zo te zien
zijn ze niet uit één nest afkomstig,
maar kennelijk wél zindelijk want de
poesjes gingen direct na aankomst
‘op de kattenbak’.
Dit versterkt het idee dat de beestjes dit geleerd hebben en dus iemand toebehoren. De mogelijke
eigenaar(es), dan wel een belangstellende voor de diertjes, kan bellen met Ellen Oudshoorn, tel. 0617426335.

De eerste lammetjes zijn
er weer

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

Watersnood in De Kwakel

Deze week kregen we bovenstaande foto toegestuurd van Ben Plasmeijer
uit De Kwakel. Hij schreef erbij: "Dit plaatje heb ik geschoten bij de vijver
van de Kwakelse kerk op woensdag 12 december jl. Het binnenverblijf van
de eenden stond geheel onder water en dat vond ik de moeite waard er
een foto van te schieten."

Sfeervolle kerstviering op
de Hoeksteen
De Ronde Venen - Woensdagavond 19 december vierden alle
groepen van de Hoeksteen kerstfeest. Bij de groepen 3 t/m 8 was
het kerstfeest in hun eigen klas met
de juffen, waarbij het lokaal natuurlijk in kerstsfeer was gebracht met
kaarsjes, kerstbomen en hun zelfgemaakte kerststukjes.

VVV/ANWB

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.

Brandweer oefent in/op
het ijs

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

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.

zORG &
DIENsTVERLENING
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| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

sTIChTING
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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.

Pag

Mijdrecht - De eerste lammetjes
worden steeds vroeger geboren.
Was ooit het heel vroege voorjaar
het moment dat de eerste lammetjes werden geboden, nu is dat al
rond de kerstdagen.
Dat gebeurde bij Ellen en Harry
Oudshoorn op de Westerlandweg
1A in Mijdrecht. Een van de schapen wierp op kerstavond twee lammeren. Bij een ander schaap werd
een dag later een lammetje geboren. “Het tijdstip is niet vreemd
voor deze schapen want ze behoren tot het Suffolk-ras en die lammeren rond dit tijdstip in het jaar,”
legt Ellen uit.“Ze zijn nu nog zwart,
maar over een paar weken wordt de
huid lichter en zijn ze grijs/wit.” Harry vult aan dat dit soort schapen min

of meer tot een bijzonder ras behoren. “Er zijn er zo’n 2.000 van. Dit
in tegenstelling tot ‘gewone’ schapen waarvan er vele tienduizenden
rondlopen in de wei. Vanzelfsprekend zijn daar de lammeren net ze
lief en leuk van. Maar die worden
meestal ruim na Nieuwjaar in het
vroege voorjaar geboren. Dan komen de berichten over lammetjes
vaak in de krant, helemaal als het
tegen Pasen loopt.
Dat moment wordt immers vaak geassocieerd met pas geboren lammetjes.
We dachten zo, laat ons nu eens de
eerste zijn met lammetjes die rond
de kerst zijn geboren.
Echte kerstlammetjes dus!”

Het kerstverhaal, gedichten en
mooie kerstwensen werden voorgelezen en opgezegd. Bij groep
1 en 2 was het drukker in de klas,
daar mochten de papa’s en de mama’s komen kijken en luisteren naar
het ingestudeerde kerstspel en alle
mooie kerstliedjes, die de kleuters
uit volle borst zongen.

Het mooie verhaal van Jozef en Maria, het kindje Jezus, de engelen en
de herders werd prachtig nagespeeld door de kinderen. Nadat de
vieringen in alle klassen afgerond
waren, werd iedereen uitgenodigd
om naar het binnenplein van de
school te gaan.
Daar werden we getrakteerd door
de ouderraad op warme chocolademelk, kerstkransjes, krentebrood en
gluhwein.
Onder het genot van deze lekkernijen, konden we luisteren naar een
optreden van VIOS, die prachtige
kerstliedjes ten gehore bracht. Het
was koud maar de sfeer was warm
en gezellig!!
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Het aftellen is begonnen
Vinkeveen - Vanaf dinsdag 18 december wordt op de Jozefschool in
Vinkeveen dagelijks een aftelkalender met 125 dagen omgedraaid.
Eind april a.s. bestaat de school 125

jaar en het aftellen is inmiddels begonnen. De kalender zorgt ervoor
dat de kinderen en de leerkrachten
elke dag kunnen zien hoeveel dagen er nog te gaan zijn tot de start

van het jubileum. In de feestweek,
die op maandag 21 april 2008 begint, staan optredens, voorstellingen, spelletjes, een feestavond en
een reünie op het programma.

Tienduizend euro schenking
voor nieuwe dierenambulance

Stichting de Paraplu ook
actief in 2008
De Ronde Venen - Zoals altijd
gonst het de vanaf begin 2007 weer
opnieuw van activiteiten, welke de
Stichting ‘Paraplu’ voor de inwoners
van De Ronde Venen organiseert.
Computercursussen
Bij de druk bezochte computercursussen die in januari beginnen zijn
nog enkele plaatsen vrij voor de
snelle beslissers.
Op de dinsdagmiddag en de woensdagmorgen is er een cursus voor beginners, dus voor iedereen die geen
of nagenoeg geen ervaring heeft
met de computer. Het onbekende
wordt overwonnen en men leert op
de computer te werken.
Ook op dinsdagmiddag zijn nog enkele plaatsen vrij in de cursus voor
gevorderden, waar men verder ingaat op het werken met en meer

handigheid krijgt in het omgaan met
de computer.
Werken met Internet
Voor degenen die de computer voldoende kent is er nu een mogelijkheid om vertrouwd te raken met Internet en Email.
Opzoeken en opslaan van gegevens
en allerlei informatie en het verzenden en ontvangen van emailberichten.
Gedurende vier woensdagavonden
ontvangt u de nodige informatie
en kennis om zelfstandig verder te
kunnen gaan.
Cursus Bridgen
De cursus “bieden en uitspelen” bij
bridge begint op maandag 14 januari a.s. en verder op 9 maandagavonden, in een gezellige en rookvrije ruimte.

Schilderen
Bij twee schildercursussen die op
de woensdagmiddag plaatsvinden
zijn nog enkele plaatsen vrij. Het is
de cursus “Schilderen met acryl” (5
dagdelen) voor beginners en gevorderden én de cursus “Kennismaken met Schilderen met de Roller”
(4 dagdelen).
Voor meer informatie over al deze activiteiten en voor aanmelding
kan contact worden opgenomen
met Jacqueline Adema, telfnr. 0297283908.
Via email kan men altijd terecht
op het adres HYPERLINK “mailto:
stichtingparaplu@planet.nl” stichtingparaplu@planet.nl of op de
website; HYPERLINK “http://www.
stichtingparaplu.nl” www.stichtingparaplu.nl om een inschrijfformulier aan te vragen of te downloaden.

Kerstdiner O.B.S. Toermalijn

Mijdrecht - Voor Mirjam Bosman
en haar vrijwilligers van de stichting
Dierenambulance De Ronde Venen
is aan de kerstgedachte wel heel
genereus invulling gegeven. De eigenaresse van een firma in Vinkeveen die niet nader genoemd wenst
te worden, schonk ‘namens haar
honden ‘Toby’ en ‘Teddy’ een bedrag van tienduizend euro aan de
stichting. Inmiddels is het geld geïnvesteerd in een nieuwe dierenambulance, een Ford Transit die bij Autobedrijf Co Peek is aangekocht en
ingericht wordt als ambulance. De
goede geefster is een pure dierenliefhebster en kwam op het idee een
donatie te doen door een krantenartikel afgelopen zomer. Daarin werd
melding gemaakt dat de (toenmalige) dierenambulance door een ongeval total loss was verklaard. Gewonde en/of zieke dieren in de
Ronde Venen konden daardoor niet
meer geholpen en getransporteerd
worden. Er werden toen oproepen
geplaatst wie er donateur van de
stichting wilde worden om geld in
te brengen. Dat werd deze mevrouw
en schonk en passant het bedrag.
Vanwege deze donatie is er nu weer
een dierenambulance.
Wonder
“Wij zien het als een wonder dat we
deze donatie hebben gekregen. Op
het juiste ogenblik. Alsof de Voorzienigheid zelf het zo heeft geregisseerd. Wij zijn er natuurlijk ongelofelijk blij mee,” aldus een enigszins
geëmotioneerde maar uiterst dankbare Mirjam Bosman van de Dierenambulance. Er was tot voor kort
geen geld voor een andere ambulance. Sinds april dit jaar omvat
het werkgebied van de Dierenambulance behalve De Ronde Venen
ook dat van Uithoorn. “We zijn een
zelfstandige stichting maar werken
wel samen met de Dierenbescherming die van onze diensten gebruik
maakt. Per rit krijgen we daarvoor
een vergoeding. De Dierenbescherming, afdeling De Ronde Venen/Uithoorn, is inmiddels opgegaan in de

afdeling Aalsmeer en omstreken. De
Dierenbescherming krijgt van beide
gemeenten jaarlijks een behoorlijk bedrag als subsidie. Dat beloopt
zo’n 15.000 euro, gebaseerd op een
bedrag per inwoner. Het geld moet
worden verdeeld over enkele potjes,
waarvan Dierenasiel Amstelveen en
de Dierenambulance ook een deel
krijgen. Maar de reguliere geldelijke bijdragen worden steeds minder.
Er wordt steeds meer op gekort. Wij
moeten alles doen van vijfhonderd
euro in de maand. Gelukkig sponsort BP Bakker Wilnis onze dieselbrandstof, want anders stonden we
al snel stil. Het zou de gemeente
sieren als die bijvoorbeeld de ingezamelde hondenbelasting zou bestemmen voor de opvang en de zorg
van dieren. Dan konden wij ook voor
een structureel betere dienstverlening zorgen. Nu verdwijnt het in de
pot algemene middelen.”
Dierenasiel
Mirjam vindt het een slechte
zaak dat de stichting als het ware in de steek wordt gelaten, terwijl
(huis)dieren toch ook recht hebben
op goede medische zorg bij ziekte
of als ze aangereden zijn. Gelukkig staat een aantal dierenartsen
achter die gedachte. Mirjam: “Wat
wij hier ook missen is een dierenasiel zoals dat er was in De Ronde
Venen. Dat is destijds opgeheven.
Nu moeten we ervoor naar Amstelveen. Beter zou zijn hier weer een
locatie te vinden om er een dierenasiel te vestigen of in Uithoorn. Dat
kan voor ons dan als een thuisbasis
fungeren, ook voor de opvang van
zieke en gewonde dieren. Dat gebeurt nu bij mij in de schuur achter
het huis en dat kan natuurlijk niet
zo doorgaan. Voor overleden dieren
komen de eigenaren naar mij toe en
dan improviseren we een plekje in
de tuin waar de mensen dan even
in alle rust afscheid van hun huisdier kunnen nemen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de zwerfdieren in deze regio, maar wij kunnen
er voor opdraaien om het te rege-

len. Gelukkig kunnen we nog redelijk draaien op sponsorbijdragen van
onder meer ABN/AMRO, SC Johnson Europlant, Autobedrijf Peek en
enkele dierenartsen. Nu hebben we
er gelukkig weer een bedrag bij gekregen waar je even stil van wordt.
Daar zijn we heel dankbaar voor en
zo zie je maar dat er uit onverwachte
hoek toch voor ons wordt gezorgd.
Dat past helemaal in de kerstgedachte.”
Vrijwilligers
Het team van de Dierenambulance
bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Behalve Mirjam Bosman is dat
Maaike Polen, Elsa van Zijl, Christiaan Teunissen, Hans Nijdam en
Hans Mulder. Zij staan klaar voor
dieren in nood en nemen in hun
vrije tijd allemaal een deel van de
week als ‘oproepdienst’ voor ambulancewerk voor hun rekening. Ieder draait daarin een bepaald urenschema, zeven dagen per week, ook
als er feestdagen zijn. In het kader
van de vorstelijke donatie presenteerden zij zich trots voor de nieuwe
dierenambulance, vanzelfsprekend
samen met Toby en Teddy.
Wie een dier in nood constateert,
bijvoorbeeld door een ongeval of
langs de weg ziet liggen dan wel anderszins, wordt verzocht het directe nummer van de dierenambulance
te bellen: 06-53315557 (voor regio
De Ronde Venen) en 06-54363000
(voor Aalsmeer/Kudelstaart e.o).
Overigens is er dringend behoefte
aan nieuwe vrijwilligers bij de Dierenambulance die zich bij Mirjam
Bosman op het vermelde telefoonnummer kunnen aanmelden. Vele
handen maken licht (én dankbaar!)
werk.
Wie meer wil weten over het
werk van de stichting, zijn huisdier kwijt is of een huisdier wil
adopteren kan de website raadplegen:
www.dierenambulance
derondevenen.tk.

Over Keitrekkers, Apenluiers en Heksenwegers

Alle schimpnamen van
Utrecht verzameld

Mijdrecht - Ook op de openbare
basisschool Toermalijn zijn er in de
donkere dagen voor de kerstvakantie vele gezellige momenten te beleven. Daarbij hoort zeker het jaarlijkse kerstdiner met de eigen klas.

Woensdagavond 19 december jl.
kwamen de kinderen in hun mooiste kleren om 17.30 uur naar school
voor een smakelijke maaltijd.
´s Ochtends waren er door kinderen van diverse groepen en hun ou-

ders allerlei voorbereidingen getroffen om veel gezonde en gevarieerde
gerechten te bereiden.
Ook het lokaal was extra sfeervol
versierd en de tafels waren natuurlijk stijlvol gedekt.
Nadat de kinderen en hun ouders
bij de voordeur vriendelijk welkom
waren geheten door de Kerstman,
gingen de kinderen aan tafel om in
een gezellige sfeer te genieten van
al het lekkers.
Mede dankzij de hulp van veel
ouders werd de avond een groot
succes. Toen de kinderen klaar
waren met de maaltijd stonden
hun ouders al te wachten op het
schoolplein.
Daar brandden de vuurkorven en
was er warme chocolademelk en
glühwein.
Kortom al weer een geslaagde activiteit op O.B.S. Toermalijn.

Regio - Het boek ‘Schimpnamen
van Utrecht’, dat 15 november jl. verschenen is, geeft een overzicht van
alle in de provincie Utrecht bekende schimpnamen. Per dorp of stad,
van Achttienhoven tot Zeist, wordt
het ontstaan en de vaak kleurrijke
betekenis van de namen uitgelegd.
Aan een schimpnaam ligt niet zelden een oude legende of volksverhaal ten grondslag. Veel schimpnamen zijn immers ontstaan in een tijd
dat dorpen meer dan nu een sociale
gemeenschap vormden, met eigen
regels, verhoudingen en gewoonten. Het geven van schimp- of bijnamen, niet alleen aan individuen
maar veelal aan een hele gemeenschap, dorp of stad, was vroeger
heel algemeen. Het was vaak het
ene dorp tegen het andere of de armen tegen de rijken. Eens gegeven,
raakte men de schimpnaam niet
meer zo gemakkelijk kwijt. Bekende voorbeelden hiervan zijn ‘Amersfoortse Keitrekkers’, ‘Heksenwegers’
(Oudewater) en ‘Apenluiers’ (IJsselstein), Mijdrechts wandelstokkendorp enz. De auteur, Dirk van der
Heide, kreeg bij zijn onderzoek naar
schimpnamen hulp van vele organisaties en personen uit heel Nederland, zoals historische verenigingen, (gemeentelijke) archieven en
streektaalfunctionarissen.
Het full colour boekje is geïllustreerd met grappige tekeningen
van Jan Woldring (†), een leerling

van Marten Toonder. Het heeft een
handzaam formaat en is overzichtelijk ingedeeld. Zo staan de plaatsnamen in alfabetische volgorde en is
een scheldnamen-register opgenomen. ‘Schimpnamen van Utrecht’ is
een uitgave van Uitgeverij Profiel in
Bedum en is voor € 8,50 verkrijgbaar
bij de boekhandel en de uitgever (

HYPERLINK
“http://www.profiel.
nl” www.profiel.nl). De uitgave verschijnt gelijktijdig met ‘Schimpnamen van Gelderland’ (€ 8,95). Deze
twee laatste delen maken de serie
over de scheldnamen van alle provincies in Nederland compleet. De
boekjes zijn bij elke boekhandel te
bestellen.
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Stichting Behoud
Oud Uithoorns
Dorpsgezicht:

Vervolg van de
voorpagina
Aan het woord Ans en Annie
“Dit plotselinge sluiten van de
kerk kwam voor ons, achteraf
bezien, niet als een donderslag bij heldere hemel. Er
waren al heel lang signalen
dat ze hier mee bezig waren.
Voor de meeste kerkgangers
en zeker de kerstgangers,
zoals wij die noemen, kwam
dit wel als een donderslag bij
heldere hemel.
Is de oorzaak van deze sluiting echt de slechte staat van
de elektriciteitbedrading?
”Het is een van de oorzaken.
Maar als we tot vorige week
nog gewoon konden kerken
en nu is het plotseling een
brandbom, dan snap je wel
dat het gewoon niet waar
is. Ze hebben het nu op de
verzekering gegooid. De verzekering schijnt gezegd te
hebben: ‘als er wat gebeurd,
betalen wij de schade niet
uit”. Maar dat klopt niet wat
ze zeggen, want dat zegt
een verzekering niet. Het bestuur was gewoon op zoek
naar een goed excuus om
de kerk te laten sluiten. Zelf
durfde ze het niet”.
Gemeente
”Ze hebben ook geprobeerd

om de gemeente zo ver te
krijgen dat zij de kerk zouden
sluiten, maar die wilde er niet
aan meewerken. Toen heeft
het bestuur zelf de brandweer
gebeld met de mededeling
dat de kerk zo gevaarlijk zou
zijn. Toen wij dat hoorden,
hebben we de wethouder

gebeld, Jeroen Verheijen, en
we hebben hem gevraagd
wat er nu toch aan de hand
was. De wethouder vertelde
ons persoonlijk dat zij er niets
mee te maken hadden,
maar dat we bij het kerkbestuur moesten zijn en wel, bij
de heer Van Bemmelen. Dus
we werden gewoon terugverwezen.
Kijk, de gemeente weet ook
dat de kerk achterstallig onderhoud heeft en dat de
bedrading vernieuwd moet
worden. Maar zij zeiden, je
mag de kerstdiensten gewoon doen, mits je er tijdens
deze zo druk bezochte kerst
diensten, twee gecertificeerde brandwachten bij zet. En
die konden we krijgen.
Dat viel het bestuur even
goed tegen, want zij dachten, als we die gebruikersvergunning van de gemeente
nou niet krijgen, kunnen we
die kerk toch sluiten”.

”Sluiting kerk de
Schans een
vooropgezet plan:
kerk is gewoon
verkocht”

Wat kost het om de elektriciteit weer op orde te brengen?
”Dat is het geld niet hoor. We
praten hier over ongeveer
15.000 euro, meer niet. Dan
is het weer veilig. Nee echt,
ze willen gewoon van deze
kerk af.”
Gaat de kerk nog open?
“O, nee, geloof dat maar
niet. Deze kerk is definitief
gesloten. Ze verspijkeren er
echt geen cent aan. En geloof me, de kerk is gewoon al
verkocht”.

Veiligheid
”Echt, wij hadden het er in
het voorjaar al over, dat het
kerkbestuur. Het er gewoon
op aan zou laten komen. Ze
hebben maanden gewacht
met het in orde maken van
die
gebruikersvergunning.
Wij hebben in oktober een
gesprek gehad met ambtenaar Bos, die belast is met
de veiligheid. Die vertelde

dat ze nog zaten te wachten
op een tekening van de plattegrond van de kerk, waarop
de vluchtwegen staan aangegeven en er moest beter
licht komen bij de uitgangen.
Dat is niet echt veel werk,
maar als ze het niet doen,
zo zei de ambtenaar. Hij be-

greep het ook niet waarom
dat zolang moest duren. Het
kerkbestuur werkte er gewoon
niet aan. Toen hebben we
Henk van Luinen gebeld, die
zit in de restauratie commissie, en hem uitgelegd wat er
aan de hand was.
Die zei ook, joh, we worden
gewoon voor de gek gehouden door ons bestuur. Ik stop
er mee. Toen hebben we het
parochiebestuur op 7 oktober verteld dat we vonden
dat ze niets deden om die
gebruikersvergunning van de
gemeente te krijgen. Het is
hetzelfde als met de laatste
Open Monumentendag. Alles was voorbereid, maar op
het allerlaatste moment blies
datzelfde bestuur dat af, net

als nu de Kerstmissen”.
Geld zat
”Het is echt te gek. Ze frustreren alles en iedereen. Er
zijn zoveel mensen die er
keihard voor willen vechten,
maar zij werken alles tegen.
Nou, bij ons zit het zo hoog,
we zijn het zo zat. Toen wij
tegen de heren van het bestuur zeiden dat we wel doorhadden dat ze niets deden
om die gebruikersvergunning
te krijgen bij de gemeente,
daar schrokken ze van. En de
smoes dat het teveel geld
zou kosten? Ach ze hebben
geld zat.. Maar zij willen het
niet stoppen in een kerk waar
zij al emotioneel afstand van
hebben genomen”.

Kunnen jullie dat bewijzen?
”Nee, maar alles wat het bestuur nu doet, wijst die kant
op. We spraken een makelaar en die vertelde dat er altijd net voor het eind van een
jaar nog even snel transacties worden gedaan en een
koper kan eisen dat een gebouw, definitief zo gesloten
wordt, dat er niemand meer
in kan. Niet om te bezetten,
niet om te kraken, of om te
vernielen. Die man zei direct,
dit is zo raar, die kerk is gewoon verkocht. Toen zijn we
eens goed gaan nadenken.
We hebben er (nog) geen
bewijzen voor, maar alle
signalen wijzen erop dat dit
sluiten van de kerk net voor
de kerst, een voorop gezet
plan is geweest. Ze hebben
heel veel signalen afgegeven. Dat hebben we helaas
te laat door gehad. Nu, ja,
nu valt alles op zijn plaats. Ze
hebben hier echt gewoon
naar toe gewerkt. En we weten ook wie de projectontwikkelaar is: zet alles maar op
een rijtje:

De gemeente werkt niet mee
aan de sloop van de kerk. De
politieke partijen zijn tegen
sloop.
Onze Stichting BOUD zegt
hetzelfde. Ook de gemeente wil de kerk behouden.
Wie heeft er belang bij en
wie niet? Waarom moest de
bewoner zo snel uit de parochie? die moet er ook voor 1
maart uit. Wie heeft er geld
genoeg om zo’n project te
financieren? Om deze kerk te
restaureren? Rabo Vastgoed.
Die koopt de kerk, verhuren
de pastorie, laten de kerk
restaureren, brengt er kleine
winkeltjes, kerkplein als terrasje inrichten en dan kun je
er toch een schitterend stukje
dorp van maken. Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar.
Alles wat er het laatste jaar
is gedaan of niet gedaan,
wat er is gezegd of juist niet
is gezegd. Let op, de kerk is
echt verkocht”, aldus Ans
en Annie. We spraken met
Ans en Annie op maandagochtend voor kerst. Wegens
de feestdagen was er voor
onze redactie niemand van
de gemeente te bereiken
voor commentaar. We hebben donderdag 27 december nog getracht contact te
krijgen met iemand van het
kerkbestuur, maar ook dat
lukte ons niet. Deze krant is
vrijdag 28 december reeds
gemaakt, dus alles was kort
dag. Maar u kunt ervan verzekerd zijn, dat wij direct na
onze vakantie (we zijn vrijdag
4 januari weer terug) opnieuw contact zullen zoeken
met het kerkbestuur, om hen
in de gelegenheid te stellen
hun zegje te doen.
Wordt vervolgd
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ACTIE WAJIR EEN GROOT SUCCES

VEENLANDEN COLLEGE BRENGT € 29.500,- BIJ ELKAAR!

daarvan ook beelden liet zien. In de
mentoruren hebben de mentoren
met hun klas gesproken over de situatie in dit door droogte zo geteisterde gebied en in de projectweek
hebben brugklasleerlingen zich vijf
dagdelen verdiept in de verschillen
tussen Het Westen en Afrika door
informatie te verzamelen over het
wonen, de watervoorziening, kleding, kunst en onderwijs. Hoe ze
dat in beeld brachten tonen enkele
foto´s bij dit artikel.
In brieven aan leerlingen van de Furaha Mixed Day Secondary School
Heel bijzonder was dit jaar echter hebben zij verteld over hun eigen
het thema van de viering; een vrije woonsituatie en over het schoollebewerking van A Christmas Carol ven hier.
door Charles Dickens, waarin de
vrek Scrooge nu niet de familie van Topverkopers
zijn boekhouder Bob Cratchit tot
slachtoffer maakt van zijn gierig- Natuurlijk werden de topverkopers
heid, maar weigert kerstkaarten te in het zonnetje gezet. Ongelofekopen voor zijn medemens in Wajir. lijk was de prestatie van Iris Koot
Gelukkig kwam Scrooge ook op het (MB2A) met een verkoop van 225
Veenlanden College tot het inzicht setjes! Maar ook de aantallen van
dat het helpen van anderen ook je Laura Boele (108 setjes), Parick Gijsen (105 setjes), Samira El Ghini (80
eigen leven enorm verrijkt.
Ontroerd luisterden leerlingen en setjes), Maarten Dirk Middelkoop
docenten niet alleen naar de zang (72 setjes), Linda Nelis (57 setjes),
van Angelica van Laar (VH3A), maar Gary van Tol (56 setjes), Rosanne Eiook naar het door haar zelf gemaak- lander (53 setjes) en Sjoerd Postma
(50 setjes) mochten er zijn.
te gedicht: Laatste beetje hoop.
Op de laatste schooldag van
2007 stond de kerstviering van
het VeenLanden College in het
teken van de grote aktie voor
Wajir in het noordoosten van
Kenia. Onder de bezielende leiding van Jochem Quartel en Dirk
Jan Wagenaar zette een groep
leerlingen een prachtige voorstelling op de planken met dans,
zang, zelf opgenomen filmfragmenten en live muziek. Tot zover
een inmiddels gegroeide traditie
aan de school.

De bekendmaking

Steun uit het bedrijfsleven

Na afloop van de voorstelling was
het moment aangebroken dat een
enthousiaste rector Karin van Oort
het bedrag bekend maakte dat door
de leerlingen met de verkoop van
kerstkaarten bijeengebracht was.
Onder luid applaus van de leerlingen
kon zij een cheque met het bedrag
van € 29.500,- overhandigen aan
dokter Groeneveld, voorzitter van de
Stichting Welzijn Wajir. Deze sprak
in het dankwoord zijn bewondering
uit voor de inzet van leerlingen en
alle medewerkers van de scholengemeenschap. Heel veel waardering
had hij voor het feit dat er ook hard
gewerkt is aan de bewustwording
van de ontwikkelingsproblematiek
bij de leerlingen. Zo heeft oud-conrector Elly Thuring bij de start van
het project voor alle leerlingen een
boeiende lezing gegeven over de
situatie in Wajir, waarbij zij vertelde
over haar bezoek aan het gebied en

Om te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de opbrengst ook
daadwerkelijk in Wajir besteed kan
worden hebben 13 sponsors een
bijdrage geleverd om de gemaakte
kosten te betalen. Dat waren onder
andere Auxine coaching en communicatie, Van der Laan Architecten
bureau, Advocaten kantoor Ronday,
Buko en Midreth. Prachtig dat ook
het bedrijfsleven deze actie van de
jeugd heeft ondersteund.

Twee keer zoveel
Geweldig was het bericht van dokter Groeneveld dat de opbrengst
ook nog eens verdubbeld wordt
door Impulsis. Dat betekent dus een
te besteden bedrag van € 59.000,-.

Iedereen heel
hartelijk bedankt!
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WAT KAN DE NATUUR IN DE WIN
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Zondag winkelen in

Koopcentrum Uithoorn,

oer-Hollands gezellig!

Uithoorn – De vorst was zo goed als weg. Er was niet veel wits meer te bekennen buiten, maar het
was nog best frisjes. Echter in winkelcentrum Amstelplein merkte je weinig van de kou.
Alle winkels waren open, het Da Capo koor zong prachtig, er was gratis warme chocolademelk en
voor de kinderen reed er op het pleintje buiten een leuk treintje waarin ze wat rondjes konden
meerijden. En het werd door de vele bezoekers gewaardeerd. Ze stonden te genieten van het
koor, dronken hun warme chocolademelk aan de tafeltjes.

Kortom, het was

echt oer-Hollands
gezellig op het
Amstelplein.
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Fenomenaal Orpheus in
de Janskerk
Regio - ‘Doe je ogen af en toe even
dicht en laat je meevoeren door de
Oekraïense klanken.’ Dit waren wijze woorden van Bram Keizer, de impresario van het koor Orpheus.
Woensdag 19 december trad het
ensemble bestaande uit zeven man
op in de Janskerk.
En ondanks de taalbarrière konden de zangers door middel van geweldige zangstemmen en een klein
stukje toneel verschillende emoties
bij de bezoekers losmaken. Emoties als gelach door de humor in het
concert tot aan rillingen over de rug
op het moment dat je je liet meevoeren door de Oekraïense klanken.
Met kaarsen in de hand kwamen
de zangers van achter uit de kerk
al zingend naar voren. Zij wilden
graag met klein licht opkomen en
met groot licht doorgaan. Voor de
aankomende kerstdagen was dat
wel zo gepast. Maar wat voor licht
ze ook hadden, de zang was vanaf
het opkomen in de kerk tot aan het
verlaten van de kerk fenomenaal.
Het concert was opgebouwd uit vier
delen.

Weemoedig
Het eerste deel bestond uit liederen
uit de Oosters Orthodoxe liturgie.
Hierbij zat bijvoorbeeld het nummer
‘The old chant, mother of God’. Weemoedig begonnen en zeer machtig
beëindigd leek het de zangers geen
moeite te kosten. Ook werd er een
geweldige versie van het ‘Aleluya’
gezongen. Met perfecte stemtechnieken werden alle liederen even
mooi neergezet. Vervolgens kwam
er een deel bestaande uit kerstliederen. Bekende nummers als ‘What
is it for a miracle’ en ‘Stille nacht’
werden in het Oekraïens gezongen.
Vooral het laatste lied zorgde voor
rillingen over de rug. In de pauze
konden de bezoekers vervolgens
cd’s en dvd’s kopen en hier werd al
meteen flink gebruik van gemaakt.
Na de pauze vervolgde Orpheus het
concert met een blok Oekraïense
volksliederen. Met humor en toneel
werden de nummers leuk uitgebeeld. Zo was bij het nummer ‘Oh,
you are my girl’ één van de vrouwen
in het publiek totaal verrast toen ze
plotseling werd aanbeden door één
van de zangers. Maar ook bij ‘Hey,
brattja, opryshky’ kwam een heel
stuk toneel kijken.

Adembenemend
Ondertussen vergaten de mannen
niet waar het om ging en werden alle nummers net zo adembenemend
mooi gezongen als voor de pauze.
Opvallend was ook dat in dit blok
duidelijk werd dat ze erg trots op
hun land zijn.
In het laatste blok van het concert
werden vier populaire liedjes uit het
westen gezongen. Vooral bij ‘The lion sleeps tonight’, het laatste lied
van het optreden, werd weer eens
duidelijk hoe goed de zangers zijn.
Met een staande ovatie gaven de
bezoekers dat ze het geweldig vonden. Als toegift liet het koor hun versie van het Oekraïense volkslied horen. Zo kreeg het optreden een gepast einde.
Stichting Cultura De Ronde Venen
kijkt met trots terug op het hoogstaande optreden van Orpheus. In
januari zal Cultura haar lustrum vieren met een korenjamboree in de
R.K. kerk van Mijdrecht.
Meer informatie is te vinden op HYPERLINK “http://www.cultura-drv.
nl” www.cultura-drv.nl.

Jong ontmoet oud in
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op donderdagochtend
20 december kwamen maar liefst 31
kinderen naar Zuwe Maria-Oord.
De kinderen uit groep acht, van de
Sint Jozefschool in Vinkeveen, hebben kerstpakketten uitgedeeld aan
de bewoners van het zorgcentrum.
Met gevulde winkelwagens gingen
zij in kleine groepjes op pad. De actie was een succes. Jong en oud zijn
op een leuke manier met elkaar in
contact gebracht. De positieve aandacht is door de ouderen zeer gewaardeerd.
De kinderen hebben alle pakketjes
persoonlijk aan de bewoners van

Zuwe Maria-Oord overhandigd. Samen hebben ze gekeken wat er in
de doos te vinden was. Alle ouderen
zijn verwend met lekkernijen zoals
chocola, koekjes en kaas.
Dit is niet de eerste activiteit die Zuwe Maria-Oord met kinderen doet.
Leerlingen van de Sint Jozefschool
halen en brengen ouderen naar hun
woning tijdens concerten, maar ook
op doordeweekse dagen. Tijdens de
kerstmarkt van Zuwe Maria-Oord
heeft een kinderkoor opgetreden.
Het zorgcentrum hecht grote waarde aan het inzetten van kinderen in
de zorg voor ouderen. Bewoners le-

ven ervan op en kinderen vergroten
hun leefwereld. Ook voor de kinderen zelf is het contact met ouderen
een leerzame ervaring.
De kerstpakkettenactie is geïnitieerd door de Riki Stichting. Deze
stichting brengt projecten tot stand
die zich richten op het verbeteren
van het welbevinden van kwetsbare groepen waaronder ouderen. Met
het uitdelen van de pakketten wil de
Riki Stichting positieve aandacht
geven aan de oudere medemens en
brengen ze jong en oud op een leuke manier met elkaar in contact.

Jenaplan school
Vlinderbos in kerstsfeer
Russische priester vertelt
in De Schutse
Uithoorn - Op 9 januari komt de
priester van de Russisch-Orthodoxe
gemeente in Amsterdam, Sergei Ioannikov, vertellen over de plaats en
het functioneren van deze gemeente.
De heer Ioannikov zal vertellen
over het schilderen, het gebruik en

de functie van iconen in zijn kerk.
De bijeenkomst in kerkgebouw De
Schutse, De Mérodelaan1, begint
om 20.00 uur.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst
kunt u meegaan naar de Russische
kerstviering die op de avond van 6
januari gehouden wordt in de Russisch-Orthodoxe Kerk aan de Lijn-

De Ronde Venen – Vlinderbos
school is twee weken lang omgetoverd tot winters landschap.
Het thema van dit jaar was het vieren van kerst in andere landen. Alle
groepen hebben hun eigen land gekregen en zijn zich daar in gaan verdiepen. De school was weer prachtig versierd met heel veel lichtjes,
eskimo’s en pinguïns. Tijdens deze
weken hebben de kinderen kerststukjes gemaakt, schoenendozen

gevuld voor de actie ‘schoenmaatje’, dansworkshops gedaan en koek
en sopie gekregen op het plein. Als
afsluiting was er donderdag avond
het kerstdiner. Een pad van lichtjes
bracht hun naar de ingang van de
school.
Alle kinderen hadden wat lekkers
meegebracht. Groep 1 tot en met
6 hadden een buffet en groep 7 en
8 hebben weer heerlijk met elkaar

gegourmet. Tijdens het diner verzamelde de ouders zich op het plein
en werden ze warm gehouden met
glühwein en vuurkorven tot de kinderen buiten kwamen optreden.
Eerst de kerstdans en daarna als
een echt Vlinderbos koor. Ten slotte waren er vrijdag middag oliebollen! Vlinderbos wenst iedereen een
hele fijne vakantie toe met hele gezellige kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

baansgracht 46-48. De viering duurt
van 19.30 tot 21.30 uur en heeft een
buitengewoon feestelijk karakter
met prachtige muziek. U kunt op eigen gelegenheid gaan maar ook in
groepsverband.
Meer informatie over vertrektijd e.d.
bij Henriette Wezelman, tel 561517.

In 2008 wordt u bij

Kookpunt verwacht
De Ronde Venen - Komend jaar
zal er maandelijks weer een bijeenkomst van het Kookpunt zijn. Dit is
een gezellige ontmoetingsplaats
voor 55 plussers die samen willen
eten.
In 2007 zijn er al zeer geslaagde bijeenkomsten geweest, de deelnemers waren zeer enthousiast. Een
greep uit het gastenboek:”Alle lof
voor degenen die gekookt hebben.
Vooral de rode kool zoals mijn moe-

der ze klaar maakte” en “Vandaag
heb ik weer gesmuld en heerlijk gekletst”. Want dat is het Kookpunt;
lekker aanschuiven, heerlijk eten en
een goed gesprek. De groep bestaat
uit maximaal 12 deelnemers en enkele vrijwilligers die het koken op
zich nemen. Het volgende Kookpunt is op 11 januari in basisschool
de Eendracht (het scholencomplex
bij de C1000 in Mijdrecht) in de
multifunctionele gezellige ruimte

met een professionele keuken. Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom. We beginnen met een ontspannen kennismaking onder het
genot van een hapje en een drankje. Rond 17:45 gaan we aan tafel en
de maaltijd zal rond 19:30 afgerond
worden. De kosten voor deelname
zijn € 7,- die u ter plekke kunt voldoen. U dient zich wel vooraf aan te
melden bij een van de servicepunten 0297-383399 of 0297- 237610.

Interview Jan Siebelink
bij venen literair
Vinkeveen- Vrijdag 4 januari start
bij de bibliotheken in De Ronde
Venen en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop
in Vinkeveen de kaartverkoop voor
de Venen Literair-avond op vrijdag
18 januari. De avond is in De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang
20.00 uur. Kaarten, uitsluitend in
voorverkoop, kosten €7,50. De bekende schrijver Jan Siebelink zal
dan voor Venen Literair geïnterviewd
worden door Iris Pronk, redacteur
van het dagblad Trouw. Hoewel de
avond daardoor een iets ander karakter heeft bestaat er toch, zoals
gebruikelijk, de mogelijkheid tot het
stellen van vragen en het laten signeren van boeken.
“Knielen op een bed violen” is de

autobiografische fictieroman waarvoor hij in 2005 de AKO Literatuurprijs ontving. Paul Verhoeven zal dit
boek gaan verfilmen.
Siebelink die in 1938 in Velp werd
geboren als zoon van een kleine
bloemenkweker, was werkzaam in
het onderwijs. Naast verhalen en romans schreef hij ook voor de Haagse Post en Vrij Nederland artikelen
over Franse literatuur. In Leiden had
hij het doctoraalexamen Frans afgelegd.
Heruitgave
In 2006 verscheen een heruitgave
van “Engelen van het duister” uit
2001. Dit boek kan gelezen worden
als een vervolg op “Knielen op een
bed violen”. Wederom autobiogra-

fisch en sterk gekleurd door het beschrijven van armoede, schulden en
het zwartste calvinisme.
Siebelink, die al in 1975 debuteerde, heeft nog andersoortige romans,
verhalenbundels en novellen op zijn
naam staan. Zo verscheen in 2002
de roman “Margaretha” over Margaretha van Parma, de dochter van
Karel de Vijfde. Over wielrennen
schreef hij “Pijn is genot” en “Eerlijke mannen op de fiets”. Zijn hond
was onderwerp voor de uitgave
“Mijn leven met Tikker”. Zijn laatste
verhalenbundel is getiteld “De kwekerij”. Voor meer informatie kunt u
bellen met Anneke van Gessel, tel.
0297-261382 of met Erwin Horwitz,
tel. 0297-263195
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o VMB Security & Services is van start gegaan met de
collectieve beveiliging van het industrieterrein Uithoorn Noord.
o Omwonenden van Schiphol – waaronder ook inwoners van Uithoorn – hebben veel last van geluidshinder. Er moet meer gedacht worden aan het bestrijden van de ‘hinder’ dan het in toom houden van
het geluid. Moderne vliegtuigen produceren immers
steeds minder lawaai. Dat zegt het Ruimtelijk Planbureau.
o De brandweer van Uithoorn heeft naar verhouding
een rustige jaarwisseling gehad.

o De brievebus op de Margrietlaan is dankzij inspanningen van de Participatieraad Gehandicapten en na
lang treuzelen van TNT Post weer teruggeplaatst. Dit
tot grote vreugde van de bewoners.
o De brandweer in Uithoorn heeft nieuwe helmen gekregen.
o Burgemeesters van Uithoorn en omliggende gemeenten tekenen bestuursovereenkomsten voor samenwerking en uitvoering betreffende de wet Bibob
(Bevordering Integriteits Beoordelingen door het
Openbaar Bestuur).
o Volgens de politie is de regio Amsterdam-Amstelland in 2006 voor de zevende keer op rij veiliger geworden. De stevige inzet van de politie wordt in 2007
voortgezet.
o De burgemeesters van Uithoorn en Aalsmeer hebben op 1 februari een intentieverklaring ondertekend voor een intensieve samenwerking.

o De gemeenteraad van Uithoorn heeft unaniem ingestemd met het Masterplan Winkelcentrum Zijdelwaard. Het plan kan nu verder worden uitgewerkt
waarbij ook de klankbordgroepen zullen worden betrokken.
o De Robert Kennedyschool heet voortaan ‘De Zon’.
Na de kerstvakantie kregen de leerlingen voor het
eerst les in deze nieuwe school.
o De Provincie Noord-Holland sponsort de wielerwedstrijd ‘Campina Ronde van het Groene Hart’ die op
25 maart voor het eerst wordt verreden.
o Stichting ‘Help de Zwerfkat’ heeft aan de Thamerweg een ‘Vijfsterren Kattenhotel’ gerealiseerd.

februari
o Stichting Collectieve Beveiliging Uithoorn is met het
plaatsen van het eerste bord succesvol van start gegaan met de bewaking van het industrieterrein in
Uithoorn. De beveiliging wordt uitgevoerd door VMB
Security & Services uit Almere.
o De intentieovereenkomst tot intensieve samenwerking op tal van sociaal-maatschappelijke gebieden en verkeer tussen de gemeenten Uithoorn en
Aalsmeer is ondertekend door burgemeester Berry
Groen en Joost Hoffscholte van Aalsmeer.
o De groei van het aantal leerlingen voor de basisscholen heeft geleid tot plannen om een tijdelij-

tant succes. De lijn krijgt steeds meer passagiers.
ondertekend om gezamenlijk en lokaal huishoudeo Langs de Admiraal de Ruyterlaan mogen in het talijke zorg te leveren.
lud langs de busbaan alleen maar lage bomen aan- o Samen met de provincie vieren de gemeenten Uitgeplant worden met het oog op mogelijke beschadihoorn en Aalsmeer het feit dat op 22 februari de omging van het talud bij extreme weersomstandighelegging van de N201 officieel van start is gegaan.
den. Een en ander is in overleg gegaan met de beDit ondanks het feit dat er aan de Aalsmeerdijk een
woners.
zware bom uit WO 2 is gevonden waarvan de verwijo Aan de Admiraal de Ruyterlaan is een nieuw pand
dering vertraging in de aanleg zal veroorzaken.
geopend voor 11 bewoners met een handicap van o De ambtenaar van de Burgerlijke stand mag op
de stichting Ons Tweede Huis. Het pand bestaat uit
grond van de wet gewetensbezwaren het voltrekken
twee woningen waarin vijf tot zes bewoners een eivan een ‘homohuwelijk’ weigeren.
gen ‘home’ hebben.
o In de nota ‘Schipholbeleid’ van de gemeenten Uito Zorgaanbieders van de gemeenten Uithoorn en
hoorn en Aalsmeer staat dat de groei van de luchtAalsmeer hebben met de gemeenten een contract
haven niet tot meer hinder mag leiden.

o
o

o

o

ke huisvesting te realiseren voor de Toermalijn, De
Kwikstraat en De Regenboog.
Een heel klein beetje sneeuw zorgt toch voor een
winters sfeertje in de regio Uithoorn.
In de eerste week vindt op de Scholengemeenschap
Thamen voor de derde achtereenvolgende jaar het
dansproject voor brugklasleerlingen plaats.
Scharlaken Koord organiseert een gespreksgroep
voor ouders van wie een dochter slachtoffer is geworden van een loverboy.
Buurtbus lijn 226 van Uithoorn naar Breukelen via
Mijdrecht, Vinkeveen en Nieuwer Ter Aa is een ecla-

maart
o Een inwoonster van Uithoorn ergert zich aan de
(fraaie) beschildering in de fietstunnel wat als een
kunstwerk wordt gezien.
o De Uithoornse kendoleraar Bert Heeren heeft opgrond van belangrijke verdiensten voor de Amstelveense samenleving de prestigieuze ‘Bronzen Legpenning van verdiensten’ ontvangen uit handen van
loco burgemeester mevrouw Joss Tabak.
o Discotheek The One is weer nieuw leven ingeblazen.
Na een poosje gesloten te zijn geweest is de dis-

o De aanleg van de Jeu de boulesbaan aan de Mgr.
Noordmanlaan in De Kwakel verloopt voorspoedig.
o In De Kwakel isw onder grote belangstelling de eerste paal voor het appartementencomplex La Forteresse geslagen.
o Nog een eerste paal werd geslagen op een bouwterrein langs de N201 voor het plan Buitenhof.
o De gemeenteraad wil dat het puin op het terrein van
de ‘Vleeschhoek’ door de projectontwikkelaar zo
snel mogelijk wordt afgevoerd en dat tot bouwactiviteiten wordt overgegaan.
o Op 31 maart is het Egeltjesbos in De Kwakel officieel
geopend door wethouder Jeroen Verheijen van de
gemeente Uithoorn.

co zaterdag 17 maart onder een nieuw management
weer van start gegaan.
o In Uithoorn is de eerste cursus ‘Politie voor Burgers’
dit jaar succesvol afgesloten. Aan 18 deelnemers is
het certificaat van deelname uitgereikt.
o Het brandweerkorps Uithoorn/Aalsmeer is per 9
maart zes nieuwe brandweerlieden rijker.
o De inrichting van de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan wordt ingrijpend gewijzigd voor het verkeer.
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o Het winkelcentrum Amstelplein wordt flink vergroot.
De bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding zijn inmiddels in volle gang. Behalve extra winkelruimte
krijgt Uithoorn ook zijn eerste Hema.
o Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn heeft
het Egeltjesbos in De Kwakel feestelijk geopend.
o 28 Tsjernobylkinderen hebben de dag van hun leven
bij de brandweer van Uithoorn/Aalsmeer.
o In en nabij woonwijken in De Kwakel en Uithoorn
zijn verschillende gaslekken geconstateerd als gevolg waarvan de brandweer moest uitrukken. Het
gasbedrijf heeft de lekken gedicht.

o De bouw van de Brede School in de Legmeer zal volgens de Europese Aanbestedingsprocedure verlopen.
o De gemeente heeft een Bomenbeleidsplan opgesteld waarin staat verwoord hoe Uithoorn om wil
gaan met bomen.
o Er is steeds meer vraag naar kinderopvang bij gastouders in een huiselijke sfeer.
o Het gratis compost afhalen bij het gemeentelijk
scheidingsdepot vond weer gretig aftrek.
o De Open Dag van De Hint en het Thamerfestival is
weer zeer geslaagd verlopen.
o De Startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst van
Schiphol en de regio’ is aangeboden aan de ministeries van V&W en VROM.

mei
o Koninginnedag 2007 was zonovergoten en sfeervol
in Uithoorn en De Kwakel.
o De Politie Amsterdam-Amstelland belooft de komende jaren meer blauw op straat te brengen en de
opsporingseenheden te gaan versterken.
o De colleges van B&W van Aalsmeer en Uithoorn beloven een verdere uitwerking van de woonzorgzones
in het kader van welzijn en zorg Aalsmeer-Uithoorn.
o Zeven inwoners van Uithoorn krijgen een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt.
o De aanbestedingsprocedure Brede School Legmeer
kan van start gaan.
o De Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw

o

o
o

o

o
o
o

o

o

aangegeven dat groei van Schiphol alleen mogelijk
is als de geluidshinder wordt beperkt.
De gemeente Uithoorn gaat over op een vorm van
duurzaam onkruidbestrijding, Duurzaam Onkruid
Beheer (DOB) dat (vanzelfsprekend) veilig is voor
het milieu.
De gemeente Uithoorn presenteert dit jaar voor het
eerst het Burgerjaarverslag in krantvorm.
De gemeente ruimt de unieke natuurtuin van Wim
Bruine de Bruin en drukt daarmee eigen initiatief de
kop in.
Het Hoge Heem Koor heeft dirigent Jacques de Boo
uitgezwaaid. Hij heeft het koor 17 jaar gedirigeerd.

(VAC) staat de komende drie jaar weer paraat om de
gemeente Uithoorn van advies te dienen.
Een zaalvoetbalteam van het Alkwin Kollege is Nederlands Kampioen Zaalvoetbal 2007 geworden.
Het vernieuwde kattenverblijf ‘De Spinnerij’ van
stichting Help de Zwerfkat is volop actief.
Aan de Wilgenlaan in De Kwakel is door wethouder
Jeroen Verheijen de Jeu de Boulesbaan officieel geopend.
De gemeenteraad Uithoorn oriënteert zich op sierteeltcluster Aalsmeer e.o. door de sleutelrol in de
omlegging van de N201 en de vestiging van de VBAZuid alsook diverse productie en handelsbedrijven in
de gemeente.
De drie gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen hebben in een reactie op de startnotitie MER

juni
o Buurtbeheer van het oude dorp Uithoorn heeft een
de taak van brandweermensen is heel belangrijk o De verkeersafwikkeling op de Thamerlaan en de
preventieactie opgestart met als motto: “Hé gast,
voor de samenleving.
Prins Bernhardlaan zal in het vervolg via eenrichoverlast is ongepast.’ Dit met het oog op toenemen- o Inwoners van Uithoorn hangt de sloop van twee RKde overlast van horecabezoekers die na afloop zich
kerken boven het hoofd, t.w. De Schanskerk en De
te buiten gaan aan vandalisme.
Burght. Leden van de parochie Emmaüs hebben
o De gemeente publiceert de Notitie aanpak discrimidaartoe besloten en de bisschop van Haarlem het
natie Uithoorn en De Kwakel. Daarmee wil men een
advies gegeven beide kerken te verkopen. Met de
signaal afgeven dat discriminatie in de gemeente
opbrengst zal een nieuwe kleinere kerk worden geniet getolereerd wordt.
bouwd.
o Vijf Uithoornse brandweerlieden worden Koninklijk o Een inwoner van Uithoorn wint een BMW in de PostOnderscheiden. Dat verdienden zij ten volle. Immers
code Loterij.
o Het CDA Uithoorn belegt een informatieve thema avond ‘Verkeer’ waar de verkeersproblematiek
van Uithoorn nu en in de toekomst centraal staat
en waar burgers en belanghebbenden hun mening
kunnen geven. Het is een constructieve bijeenkomst
geworden die veel inzichten heeft opgeleverd.
o Veel inwoners klagen erover dat het gemeentelijk
groen zo slecht door de gemeente wordt onderhouden. Onkruid is kennelijk ‘in’. Het ziet er met name in
de omgeving van de Europarei gewoon niet uit.
o Er wordt wederom gepraat over de verdere ontwikkeling en het toekomstperspectief van Schiphol. Het
aantal vliegbewegingen wordt tot 2010 met 50.000
uitgebreid tot 480.000. De gemeenten Uithoorn en
Aalsmeer zijn er niet blij mee.
o Op het Ponderosaplein wordt door de gemeente een
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) geplaatst. De jongeren krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor het
schoon houden en goede beheer van de JOP.

tingverkeer verlopen. Daartoe worden beide wegen
aangepast.

pagina 36

Nieuwe Meerbode - 2 januari 2008

UITHOORN

JAAROVERZICHT 2007
j uli

o Ondernemers van het Amstelplein snakken naar de
staan. De brandweer heeft het water weten weg te
oplevering van het verbouwproject. Dat heeft enige
pompen.
vertraging ondervonden, maar de beheerder ver- o Het voormalige terrein van de vleesfabriek naast de
wacht dat een en ander (vroeg) in het najaar zal zijn
busbrug aan de Wilhelminakade ligt er nog steeds
afgerond.
rommelig bij. Het zal nog wel even duren voordat de
o In De Kwakel is een nieuw rioolgemaal officieel geprojectontwikkelaar van de nieuwe ‘Vinckenbuurt’
opend door wethouder Jan van Velzen. Het gemaal
van start gaat met de bouw van woningen.
verzorgt de afvoer van rioolwater voor het buitenge- o Ook dit jaar organiseert De Nieuwe Meerbode weer
bied.
de wedstrijd wie de mooiste tuin van de gemeeno In de Meerwijk in Uithoorn zijn de straten bij hooste Uithoorn heeft. De winnaar kan er een waardebuien voor het eerst deze zomer blank komen te
cheque van 100 euro mee verdienen.

aug ustus
o Vita Welzijn en Advies in Uithoorn gaat samen met
de gemeente en de gemeente Aalsmeer informatiebijeenkomsten voor 55 plussers organiseren hoe om
te gaan met aanbiedingen en voorzieningen en het
maken van keuzes hierin.
o De Midsummer meeting in De Kwakel was weer een
groot succes.
o Er is een ‘buddy-project’ opgestart voor jong dementerenden.
o De bouwfases Legmeer-West zijn in 2015 gereed.
Dan zullen er 980 nieuwbouwwoningen voor Uithoorn zijn bijgekomen.
o Uithoornse roeiers van de Roei- en Kanovereniging

o De gemeente gaat Het Buurtnest helemaal opknappen. Dat geeft een nieuwe impuls aan kinder- en tieneractiviteiten.
o Het aanvragen van een JeugdSportPas kan straks
digitaal via internet. De pas krijgt tevens een nieuw
beeldmerk.
o De gemeente Uithoorn heeft besloten racisme fors
te gaan aanpakken. Iedereen moet veilig in Uithoorn
en De Kwakel kunnen wonen, werken en recreëren.
o Ook dit jaar werd weer in samenwerking met de LSBO ‘De dag voor de ouderen’ georganiseerd. Dit keer
is het eedn informatiemarkt geworden waar men kon

o

o
o

o

Michiel de Ruyter roeien190 km naar Vlissingen om
daar een krans te keggen bij het standbeeld van de
zeeheld in het kader van zijn 400 jarige herdenking.
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer werken samen
aan een volledig digitaal loket voor het digitaal invullen, versturen en afhandelen van 10 soorten digitale
formulieren.
In De Kwakel viert Alphons Voorn zijn veertigjarig
priesterschap.
De PvdA en stichting Oud Uithoorn/De Kwakel willen het dorpsgezicht van historisch Uithoorn waar
mogelijk gaan herstellen.
De traditionele speelweek van de stichting Speel
Mee trok alle dagen een met kinderen gevulde
sporthal De Scheg.

o

o
o

o

kennismaken met andere culturen, zoals de Marokkaanse.
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer organiseren
informatiemiddagen voor 55-plussers op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
De voormalige vuilstort Amsteldijk-Zuid krijgt een
ander (landschappelijk) aanzien.
De Tropical Night in het centrum van Uithoorn was
een groot succes en bracht weer honderden belangstellenden op de been.
De bewoners van Legmeer en omstreken zijn het
vliegtuiglawaai meer dan beu. Een en ander als gevolg van een gewijzigd baangebruik door de langdurige zuidenwind en de eindigende start- en landingscapaciteit van de Kaagbaan.

september
o Als de N201 is omgelegd en het centrum van UitHolland. Daardoor de ontstaat de grootste aanbiehoorn zou worden ’aangepast’ heeft een goede mix
der van bloemen en planten ter wereld.
van historische panden en nieuwbouw in het ceno Oud-gemeenteraadslid Ina van Doorn is oprichtster
trum de voorkeur bij de meeste inwoners.
van scholen voor speciaal onderwijs onder de noeo De Openbare Basisschool ‘De Kajuit’ vierde uitbunmer Coach4Kids. Het gaat daarbij om scholen voor
dig haar 20-jarig bestaan met een tocht door de
dansen, zingen, acteren en presteren. De eerste
Meerwijk en een feestweek voor de kinderen.
scholen blijken een groot succes te zijn.
o Fort aan de Drecht is dit jaar het decor voor het vierde Straattheaterfestival in Uithoorn.
o Op het gemeentehuis hebben de voorzitters van de
winkeliersverenigingen van de verschillende winkelcentra, de brandweer, politie, stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen Uithoorn en de gemeente een In- o De Vrijwillige Brandweer Uithoorn gaat onderdeel
tentieverklaring ondertekend om samen te werken
uitmaken van de regionale brandweer Amsterdamaan het Keurmerk Veilig Ondernemen in WinkelgeAmstelland
bieden.
o De traditionele Kermisoptocht in De Kwakel telt dit
jaar 43 prachtige kermiswagens.
o De herinrichtring van de Europarei gaat misschien
nog meer geld kosten dan de reeds meer dan vijf ton
die ervoor gereserveerd is.
o De prijs voor de Mooiste Tuin van Uithoorn en De
Kwakel gaat naar een inwoonster van De Kwakel.
o Buurtbeheer en bewoners worden betrokken bij de
opzet van een nieuw speelbeleidsplan van de gemeente.
o PvdA wethouder Jan van Velzen stapt om persoonlijke redenen op. Hij wordt opgevolgd door de in
Mijdrecht woonachtige Maarten Levenbach.
o Per 1 januari 2008 zikjn de Bloemenveiling Aalsmeer
en Flora Rijnsburg met elkaar gefuseerd tot Flora

o Geluidsoverlast van Schiphol houdt de gemoederen
nog steeds bezig. De ene informatieavond na de andere wordt er over georganiseerd. Ook in de raadsvergadering van september werd er weer uitvoerig
door de politiek over gedebatteerd.
o Door de bouwmeester wordt ernaar gestreefd om in
week 41 het vernieuwde Amstelplein op te leveren.

pagina 38

Nieuwe Meerbode - 2 januari 2008

UITHOORN

JAAROVERZICHT 2007
oktober

o Buurt en wijk krijgen inspraak bij de locatie en de
herinrichting van speelplekken voor kinderen. Ook
de ouders kunnen elkaar daar ontmoeten.
o Van 3 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek
in Uithoorn.
o De brug in de N231 bij Vrouwenakker wordt geheel
vernieuwd.
o De herinrichting van het oude dorp Uithoorn kwam
in de raadsvergadering van 4 oktober ter sprake,
waarbij ook het historische besef voor behoud van
bepaalde panden, zoals de Schanskerk, onder de
aandacht werd gebracht.
o Er is nog steeds geen definitief plan voor de verbouwing van Winkelcentrum Zijdelwaard. De erger-

o
o

o
o

doen in het kader van het milieu, cultuur, jeugdwerk,
onderwijs, e.d.
De Politie Amsterdam-Amstelland houdt Open Dag
en dat bleek een ongekend succes.
De lange leegstand voor woningen voor renovatie
veroorzaakt ergernis bij inwoners en helemaal bij
woningzoekenden.
De oversteekplaatsen in De Kwakel zijn moeilijk begaanbaar voor minder mobiele mensen.
De fracties van de politieke partijen handhaven hun
motie tegen onkruidbestrijding. De raad wil daarop
bezuinigen en heeft gekozen voor een goedkopere
oplossing, namelijk een chemisch bestrijdingsmid-

nis van de ondernemers in het winkelbestand groeit
verder.
o Bewoners van De Kwakel kunnen op hun informatieavond hun inbreng ventileren over verkeerszaken, obstakels en verdere problemen, zoals de bereikbaarheid van speelveldjes en te hoge begroeiing
bij kruispunten waardoor onveilige verkeerssituaties
ontstaan.
o Op 2 oktober is er een discussieavond voor belanghebbenden over het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan. Dit in relatie tot de toekomstige omlegging van
de N201.
o De gemeente Uithoorn is zuinig met geld omgesprongen de laatste jaren en kan nu wat ‘extra’s’

o

o

o

o

del zonder dat men de consequenties daarvan voldoende overziet.
De verbouwing van Winkelcentrum Amstelplein nadert zijn voltooiing. Als eerste keert het Theehuis terug naar het winkelcentrum op haar nieuwe en grotere locatie.
De gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen
willen dat de ontwikkeling van Schiphol als mainport
hand in hand gaat met hinderbeperking en vergroting van de leefbaarheid in de regio.
De jaarlijkse maand tegen drugs gaat weer van start.
Het onderwerp ‘drankmisbruik’ is er nu aan vastgekoppeld.
Er zijn nu vastomlijnde plannen om het voormalige
IBM-terrein om te vormen tot Plan Krayenhoff.

n ovember
o Michiel de Ruyter leeft voort in nieuwe appartementengebouwen op het terrein naast het Oude Spoorhuis aan de Admiraal De Ruyterlaan.
o Buurthuis Ponderosa houdt na 37 jaar op te bestaan
aangezien de kosten te hoog worden waardoor het
voortbestaan niet meer verantwoord is.
o Op het Legmeerplein is een ‘hondenpoephalte’ geplaatst. Eigenaren kunnen daar een gratis zakje
meenemen waar ze de uitwerpselen van hun hond
in kunnen doen.
o Binnen de politiek gaan stemmen op om het oude
dorpshart in stijl aan te passen als het om vernieuwing gaat.

chip om digitalisering van het huisvuil mogelijk te
maken. GFT wordt niet meer afzonderlijk ingezameld, oud papier nog wel.
o In het kader van de rampenbestrijding wordt op het
terrein van de Cindu een grote rampenoefening gehouden waaraan meewerken de brandweerkorpsen
van de gemeente Uithoorn, Cindu en de politie Amsterdam-Amstelland.
o De uitbreiding en herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats aan de Noorddammerweg is afgerond.
o De paden in de groene zones rondom de Legmeer

o Sint Nicolaas komt op 17 november aan in Uithoorn.
Ongetwijfeld zal een grote menigte ouders met hun
kinderen hem opwachten. Dat was het geval. De intocht van de Sint was weer geweldig.
o De zes gemeenteraden in de regio Amsterdam-Amstelland hebben ingestemd met de vorming van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
o Wegens gebrek aan hygiëne en veiligheid plus de
aanwezigheid van een (kleine) hoeveelheid munitie
heeft de gemeente besloten het huis van een bewoner in Uithoorn (tijdelijk) te sluiten.
o De gemeente Uithoorn gaat huisvuil per 1 januari 2008 anders inzamelen. Ieder huishouden krijgt
nieuwe afvalcontainers die voorzien zijn van een

worden als ‘onverplicht fietspad’ aangeduid. Bromfietsen mogen er niet rijden en de snelheid van snorfietsen wordt beperkt. Dat geeft minder geluidsoverlast voor de buurtbewoners.
o De gemeenteraad stemt in met de realisatie van Park
Krayenhoff.
o In het Alkin Kollege is een nieuwe mediatheek geopend.
o Met ingang van 1 januari 2008 slaat de gemeente
Uithoorn een nieuwe weg in met het ophalen en laten verwerken van huisvuil en tuinafval. Bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam wordt er duurzame energie van gemaakt in de vorm van stroom en
stoom.

december
o Het college van B&W Uithoorn heeft het onzalige
plan de Irenebrug te gaan vervangen door een fietsen voetgangersbrug. De winkeliers van het Oude
Dorp en het Amstelplein als ook de inwoners van
Amstelhoek keren zich fel tegen deze plannen.
o R.K. Scholengemeenschap Thamen heeft een nieuwe directeur: Ger Jägers.
o De eerste paal voor de Brede School in LegmeerWest is anderhalf jaar later dan gepland in de grond
geslagen. Als alles volgens plan verloopt zal de Brede School in mei 2009 haar deuren openen.
o De Maand tegen Drugs & Drank is afgesloten met
een debat in de Mix.

plein volledig op de schop.
o Het voorstel van het college om de Irenebrug af te
breken lijkt catastrofaal voor winkeliers en inwoners
van Amstelhoek.
o De gemeente is voor het behoud van het karakteristieke beeld van Uithoorn.
o Het besluit over de toekomst van de Irenebrug door
de gemeenteraad wordt waarschijnlijk verschoven
naar 24 januari 2008.
o De winkeliers van het Amstelplein stellen de gemeente aansprakelijk voor de geleden omzetderving
als de Irenebrug verdwijnt.

o Het gebruik van start- en landingsbanen op Schiphol door vliegtuigen wordt bij piekuren terug gedraaid naar het systeem van twee plus één baan.
o Sportvereniging KDO maakt ambitieuze toekomstplannen bekend. KDO groeit als kool en heeft dringend behoefte aan uitbreiding van de sportmogelijkheden. Een geheel nieuw en multifunctioneel clubgebouw maakt deel uit van de plannen.
o De Thamer apotheek in Zijdelwaard heet nu officieel
Mediq apotheek.\
o Omwonenden van het Legmeerplein hebben nog
volop overlast van hangjongeren. Het is een gebed
zonder eind. Pas als de Brede School in LegmeerWest in gebruik wordt genomen gaat het Legmeer-

o Het bekende buurthuis De Ponderosa in Uithoorn
dreigt haar deuren te moeten sluiten tenzij…er
nieuw (jonge) vrijwilligers instromen die slechts 4
uurtjes per week kwijt zijn aan activiteiten om het
buurthuis te behouden.
o De glastuinbouw in De Kwakel is ten dode opgeschreven als de vereiste gebiedsverruiming van 65
meter die effectiever glastuinbouw voor bedrijven
mogelijk maakt, geen doorgang vindt.
o De ophaalbrug in de N231 bij Vrouwenakker is gedemonteerd en afgevoerd. Er ligt een brede noodbrug. In mei 2008 wordt de nieuwe ophaalbrug geplaatst en de omgeving verkeerstechnisch aan de
brug aangepast.
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Afvoer verkeerd aangesloten bij renovatie

R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja!
Ja!
Vanmorgen (zaterdagmorgen) stond ik nog langer stil voor het raam dan de vorige twee ochtenden. Ik stond heel lang stil. De natuur had ons
iets voorgeschoteld dat ik nog nooit zo mooi had
gezien. Het was een sprookje. De kortste dagen
van 2007 zullen nog heel lang in mijn herinnering
blijven hangen. 3 dagen lang waren bomen en
struiken als het ware in kerstsuiker gedompeld.
Velen hebben de kerstkaarten van volgend jaar al
klaar. Ik keek uit over het kleine plantsoentje aan
de Johan van Renessestraat. Mooi. Mooi. Mooi.
Zelfs de kleinste en dunste twijgjes waren gevat
in witte suiker. Ja! Ja! Als in een sprookjesbos.
Mijn vader van 98 was enthousiast omdat vanuit
zijn flat de wintersgetooide bomen van het park
bij De Meijert glinsterend in de goudgele zon
prachtig afstaken tegen de blauwe hemel. Hij
had zoiets moois in zijn hele leven nog niet eerder meegemaakt. Wel eens een dagje, maar niet
3 dagen met toenemende schoonheid. Ja! Ja! Na
deze helse maandag, er stonden om 8.25 uur voor
de winkel denk ik wel 20 karretjes te wachten op
inhoud. De baasjes en vrouwtjes stonden in de
starthouding om ze bliksemsnel vol te gooien. Er
werd alleen gelachen toen iemand opmerkte dat
het leek of ze het allemaal voor niets kregen. Bij
de bakker waren de broden en de vele andere
lekkernijen zo hoog opgestapeld dat de winkeljuffrouwen haast niet te zien waren. Ja! Ja! Wij
gaan weer naar de dagen dat de mensen het
jaar kunnen overdenken. Ik zit mij af te vragen of
zij dat nog wel kunnen. Of ze na al dat jagen en
jachten er nog wel toe kunnen komen. Of moeten
ze nu toch weer, terwijl ze er eigenlijk geen puf in
hebben, mensen ontvangen en weer hard achter
de gasten aan rennen of moeten ze zelf weer op
bezoek gaan. Moeten ze op deze dagen ook nog
weer moeten? Ja! Ja! Ik doe mee aan een landelijke enquête waarin allerlei vragen worden gesteld
over de politiek en over allerlei andere onderwerpen, maar ook over jezelf. Die vragen vul je naar
eer en geweten in maar ik heb nu na enige tijd
dat ik denk, die vragen over mijzelf die zou ik nu,
nu ik er langer over na heb kunnen denken, toch
een beetje anders invullen. Vragen over jezelf zijn
zo bijzonder. Zo indringend omdat je een heleboel dingen niet wilt weten en er ook eigenlijk
niet aan wilt toegeven. Wonderlijk. Wellicht wil je

die dingen ook wegdrukken door accenten op
andere daar buitenstaande zaken te leggen. Ja!
Ja! Zoals dit. Nu kom ik toch weer terug op dat
gedoe met die HH1 en HH2. Wie bij de gemeente
De Ronde Venen geeft aan dat de ambtenaren
van de CIZ hun werk niet goed hebben gedaan.
Welke ambtenaar gaat bepalen of er een HH1 of
HH2 komt. HH1, HH2, HH2 HH1, HH1, HH2 of
HH2 en HH1 Wie weet het nog? Ja! Ja! Wat een
bende. Ze maken van de zorg een commercieel
gebeuren. Alles gaat om de poen draaien. Reken
maar dat de gemeente er geld aan wil verdienen.
Ja! Ja! Ha! Ha! Zorg! De gemeente gaat het doen,
alleen maar voor de poen. Weet je wat nog erger
is, dat de beloning van die hulpen ver beneden
peil is. Ze krijgen “geen” pensioenopbouw, “geen”
vakantiegeld, “geen” ziekengeld. Dat zijn middeleeuwse toestanden. Ja! Ja! Ik heb laatst gehoord
dat de schoonmakers in staking willen gaan omdat ze buiten het geld vinden dat hun beroep
wordt ondergewaardeerd. Ik ben nog een beetje
mondig, maar ik heb verschillende keren van die
hulpen gehad die eventjes als vakantiebaantje in
de HH gaan. Ja! Ja! Dan ben je als klant klaar.
Die weten van toeten noch blazen. Zo komen ze
en zo zijn ze soms gelukkig weer weg. Ik had er
een die was met alles in de helft van de tijd klaar.
Dat kan dus niet. En maar vragen wat moet ik nu
doen? Wat moet ik nu doen. Daar word je gek
van. Daar moet je steeds bij gaan staan. En bij wie
kun je klagen? En als je klaagt hoor je steevast:
“Ik heb nog nooit klachten gehad.” “Dan ben ik
zeker de eerste!” Ja! Ja! Dan word je nog voor
leugenaar gezet ook. Reken maar dat zo’n afdeling de klachten niet doorgeeft aan de wethouder.
Die ambtenaar kijkt wel uit. Dan wordt hij/zij toch
voor onbekwaam verklaard. En hoe is het met de
betrouwbaarheid van al die hulpen? Hoe is het
met de betrouwbaarheid? Zijn die allemaal even
eerlijk? Ja! Ja! HH 1 krijgt voor zogenaamd hetzelfde werk slechts 7,00 euro uitbetaald en HH2
12,50 euro (of iets dergelijks) of is het andersom.
Je zou toch in de war raken. Ja! Ja! Je raakt er gewoon van in de war. Wat moeten die mensen dan
die nog veel ouder zijn? Komt hier een soort onafhankelijke “Ombudsman” waar je jouw klachten kunt deponeren? Wordt de WMO adviesraad
ingeschakeld of is dat als het er op aankomt ook
weer een orgaan dat helemaal niets in de melk
te brokkelen heeft en er dus alleen maar is voor
de gemeente (als uithangbord) en niet voor de
betrokkenen. Dat soort organen wordt meestal
ingepakt door de ambtenaren. Hoelang zitten die
mensen daar dan in? Voor eeuwig? Tot de dood
ons scheidt of zolang ze ja en amen zeggen? Ja!
Ja! Toch nog een mooie uitsmijter. Ik wens allen
een goede jaarwisseling en een heel voorspoedig
jaar 2008.

Woonboot dreigde te zinken
Bij de renovatie van de ark bleek de
afvoer verkeerd te zijn aangesloten.
In plaats van dat al het water, van de
wasmachine, vaatwasmachine, toilet, aanrecht en noem maar op, het

riool in verdween liep alles de boot
in. Nadat de brandweer alle toevoeren had afgesloten en de boot leeggepompt, kon begonnen worden
met het opruimen van de rommel.

Winis – De Wilnisse vrijwillige
brandweer moest eerste kerstdag
nog in actie komen bij Arkenpark de
Krom in Wilnis. een net geheel gerestaureerde ark dreigde te zinken.
De ark stond vol water. Oorzaak?

(foto’s Herman van Soest)

Gemeente koopt
woonwagenkampje op
Vinkeveen – Als de gemeenteraad
het 24 januari tijdens de raadsvergadering goedkeurd, zal de gemeente

De Ronde Venen de woonwagenstandplaats de Spoorhoek in Vinkeveen, voor een kleine miljoen euro

kopen van de bewoners. De bewoners zullen dan zelf andere woonruimte gaan zoeken en de gemeente kan dit stuk grond laten aansluiten in Westerheul 4.
Het college schrijft in haar voorstel
aan de raad:
Door het opheffen van de locatie
Spoorhoek ontstaat er de mogelijkheid om de locatie Westerheul 4 te
vergroten met circa 1850 m2 hetgeen neerkomt op de mogelijkheid
om drie extra bouwkavels uit te geven.
De opbrengst van deze bouwkavels circa 1 miljoen euro biedt ons
de mogelijkheid om de bewoners uit
te kopen.
Met de bewoners is – onder voorbehoud dat de raad het goedkeurt
– overeenstemming bereikt.

V.I.O.S. begint 2008 goed

John B. Grootegoed

Dit wil ik even kwijt
Anderhalf jaar geleden vond het ongeluk in Vinkeveen plaats waarbij één slachtoffer is verongelukt en drie inzittenden zwaar gewond, één licht
gewond. De bestuurder van de auto reed veel te
hard en is er nagenoeg ongedeerd uit gekomen.
Allemaal jonge jongens en meiden en met teveel
mensen in één auto. Gezellig lachen en te hard
rijden. Daarnaast praten de inzittenden ook tegen de bestuurder hij kijkt achterom en ziet de
drempel te laat.
Hij raakt de macht over het stuur kwijt. Wat een
ravage en verdriet. Geen alcohol, geen drugs was
er in het spel. De bestuurder is verantwoordelijk,
elk van de inzittenden is medeverantwoordelijk.
Na een half jaar krijgt de bestuurder zijn rijbewijs terug. Wij (de maatschappij) geven die jonge
kinderen een te hoge verantwoording die ze niet
aan kunnen. Dat geldt zowel voor de bestuurder
als de slachtoffers die zijn ingestapt. Wat doen
we niet, telkens onze kinderen waarschuwen
dat dit kan gebeuren, als ouder zijn we hier allemaal bang voor dat één van onze kinderen een
inzittende is of de bestuurder van de auto waarbij zo’n ongeluk gebeurt. Laat er maar een wet
komen dat wanneer ze hun rijbewijs halen een
aantal jaren maar één passagier mee mogen nemen. Maar die wet is er niet, dus we geven onze
kinderen zelf die verantwoordelijkheid die ze niet
aankunnen.
Kom je in de werkplaats van een garage dan is
verreweg het grootste deel van de autoschades
die daar staan van jongeren.

heel zwaar gestraft. Voor niemand van die groep
(en familie) is het leven nog hetzelfde. Die rechter heeft ook jonge en soms roekeloze kinderen?
Als je nota bene iemand neersteekt krijg je zeven
maanden!
Hoezo, leren van dit vonnis, er zijn twee mogelijkheden, de bestuurder stort in en overleeft het
niet, of hij gaat “overleven” in de gevangenis. Dat
betekent overleven tussen criminelen die voor de
meest erge vergrijpen vastzitten. Gehard word je,
dat is zeker, keihard. En als je na die 21 maanden
vrij komt ben je gehard voor het leven en heb je
er niets van geleerd. Je hebt je straf uitgezeten,
dus schuldig hoef je je niet meer te voelen….
Je gaat in ieder geval keihard de maatschappij
weer in met alle gevolgen van dien. Ja, zegt de
officier van justitie, hij moet er wat van leren en
de rechter vindt dit ook. Maar naar mijns inziens
leer je er op deze manier niets van. Een taakstraf
in een revalidatiecentrum, therapie, ontzegging
van rijbewijs, dan leer je er iets van, maar in de
gevangenis leer je overleven en niet op de juiste
manier. Ik ben blij dat ik niet de therapeut ben die
de jongen moet begeleiden, ga er maar aan staan
met 21 maanden gevangenisstraf, hoe verklaar je
dat naar zo’n jongen toe. “Hier moet je wat van
leren”. Meneer of Mevrouw de rechter, u hebt uw
werk weer gedaan en kunt weer verder leven. Ik
ben blij dat ik niet familie ben van één van de
slachtoffers/mede inzittenden en ik ben heel erg
blij dat ik geen familie ben van de bestuurder.

Zelf ben ik drie familieleden kwijt geraakt variVervolgens komt er een rechtzaak en dan het ërend in de leeftijd van 17 tot 41 jaar door vervonnis, want de bestuurder moet er iets van le- keersongelukken, door te hard rijden en onopren, stond er met grote letters in het A.D. Dat wil- lettendheid van anderen. De “schuldigen” zijn
len we toch allemaal?
overigens nooit veroordeeld, het schuldgevoel
21 maanden gevangenisstraf waarvan drie voor- blijft altijd.
waardelijk, vier jaar ontzegging van rijbewijs en Zij lieten ook ouders en kinderen achter.
verplichte therapie. Natuurlijk is de bestuurder Maar deze straf gaat alle proporties te buiten en
verantwoordelijk, maar elk van de passagiers is wij laten het met z’n allen gebeuren en daar voel
medeverantwoordelijk. De bestuurder een bui- ik me schuldig over.
tenproportioneel zware straf opleggen schiet zijn
doel totaal voorbij. De groep en die jongen zijn al
A.M. Peek-Egbers

De Ronde Venen - Mijdrecht –
V.I.O.S. begint het nieuwe jaar goed
met de jaaruitvoering op zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 januari. In het geheel vernieuwde en
zeer sfeervolle Partycentrum De
Meijert zullen alle afdelingen van
de vereniging de bezoekers vermaken met muziek, spectaculair slagwerk en majoretteshows. De ervaren muzikanten en majorettes maar
ook de allerjongsten zullen hun bes-

te beentje voorzetten. Op de zaterdagavond een verloting met prachtige prijzen beschikbaar gesteld door
winkeliers uit de regio en een afterparty met medewerking van X-treme Show Productions.
De uitvoering begint op zaterdagavond 12 januari om 20.00 uur en
op zondagmiddag om 14.00 uur.
De zaal gaat een half uur voor aanvang open. De entreeprijs is 4 eu-

ro per persoon. Alleen op zondagmiddag is de entree voor kinderen
tot 12 jaar gratis mits onder begeleiding van een volwassene. Kaartjes kunt u aan de zaal kopen. Maar
wilt u zeker zijn van een plaats, koop
dan uw kaartjes vanaf 2 januari op
één van de voorverkoopadressen. In
Mijdrecht is dat Primera De Jong in
de Lindeboom 16 en in Vinkeveen
bij Familie v.d. Linden, Snippenlaan
31 (van 16:00 tot 20:00 uur).
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CSW D2 klaar voor de
voorjaarscompetitie

Kerstdrive “De Legmeer”
in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 19 december jl. speelde in de zijzaal naast
de bar in het sportcomplex “De
Scheg” te Uithoorn de bridgevereniging “De Legmeer” zijn traditionele
Kerstdrive 2007.
Voorafgaande aan de drive was
het koffie of thee met roomsoes en
chocolade en bekeken de leden de
goed verzorgde prijzentafel, samengesteld door de dames Mieke van
den Akker en Cora de Vroom.
Bij deze topintegrale drive speelden
40 paren willekeurig verdeeld over
de drie lijnen.
Het werd een topavond voor de dames Mieke van den Akker en Ria
van Geelkerken, zij werden eerste
met de prachtige score van 65,57%.
Als goede tweede werden Greet
Overwater en Guus Pielage met
62,94%. Een gedeelde derde plaats

was er voor de paren Joop van Delf
met Toon Overwater en Tom de
Jonge met Herman Vermunicht zij
scoorden 61,95%. Ook Gijs de Ruiter met Erika Noord scoorden eveneens in de 60% en wel met 60,53%
werden zij vijfde.
Tussen de rondes door werden hartige hapjes genuttigd met als kerstklapper aan het eind van de avond,
dat de genuttigde consumpties voor
rekening van de clubkas waren.
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/.

Wilnis - Op zaterdag 15 december
jl. was het dan zover. Na ‘s Ochtends heel vroeg tegen Maarssen
te hebben gespeeld werden de jongens van CSW D2 ‘s middags in het
nieuw gestoken. Sponsors “Bert Totaal Bouw” en “Scholten BHV” vonden dat het zo niet verder kon en
besloten om de mannen van de
CSW D2 voor de kerst van een nieuwe outfit te voorzien.
Al enige jaren liepen deze jongens in kleding die eigenlijk wel
eens aan vernieuwing toe was. Nu
dit team echter zulke goede resul-

De Ronde Venen - Tijdens het
zwarte band examen te Hoogwoud
waren een aantal leden van Mastwijk Taekwondo aanwezig om deel
te nemen.
Deze deelnemers waren de 10 jarige Vincent Hartong uit Mijdrecht, de
11 jarige Cindy de Jong uit Wilnis en
Lotte Besseling uit Mijdrecht.
Het danexamen dat ieder half jaar
wordt georganiseerd door de Taekwondo Bond Nederland was ook
deze keer weer druk bezocht uit de
gehele regio Midden Nederland en
48 kandidaten hadden zich gemeld.
Cor Mastwijk die tevens lid is van
de danexamencommissie was deze
keer tevens meegegaan om te assisteren bij het herexamen van Vincent Hartong.
Vincent hoefde alleen zijn breektechnieken nogmaals over te doen
terwijl Cindy de Jong ook een herexamen moest doen voor het onderdeel sparren ofwel het vrije gevecht.
Eerste keer
Lotte Besseling uit Mijdrecht deed
voor de eerste keer mee aan het
danexamen en zij werd geassisteerd
door Matthew van der Kroef.
Het beloofde een spannende dag te
gaan worden waar het wachten op
de uitslag een lange tijd in beslag
zou gaan nemen.
De examens verliepen redelijk snel
en al gauw werd Lotte Besseling
als eerste de drie deelnemers van
Mastwijk Taekwondo opgeroepen.
Lotte moest beginnen met haar verplichte loopvormen die zij prima en
strak wist uit te voeren met een zekere rust en uitstraling.
Ook het volgende onderdeel stapssparring waarin Lotte zich moest
verdedigen met vooral Taekwondo
beentechnieken in een vaste vorm
verliep heel goed, direct kwam het
zelfverdediging er achteraan en ook
dit verliep goed en Lotte iet zien
krachtig, snel en accuraat te zijn .
Lotte wist het hoofd koel te houden
en ook het sparring ofwel het vrije
gevecht ging haar goed af wat toch
conditioneel behoorlijk wat van de

deelnemer vraagt. Daarna zou de
breektest volgen waar drie planken
met Taekwondo technieken in één
doorgang moesten worden gebroken, een spannend onderdeel waar
men zich uiterst moet concentreren.
Lotte’s eerste poging was direct
raak! en dit betekende dat zij bijna zeker was maar de uitslag van
het theoriegedeelte liet nog op zich
wachten.
Optreden
Kort na het optreden van Lotte
moest de pas 11 jarige Cindy de
Jong uit Wilnis aantreden, zij deed
een herexamen voor het onderdeel
sparren waar Cindy voor was gezakt
door twijfelachtige redenen,
Cindy had zich extra goed voorbereid samen met Nederlands Kampioen Sander Hendriks uit Nieuwegein en er was geen twijfel mogelijk
dat Cindy wel moest slagen want zij
knokte goed en verbeten maar ook
hier wachten tot de officiële uitslag aan het einde. Vincent Hartong
uit Mijdrecht en tevens de jongste
deelnemer met zijn 10 lentes kwam
terug om zijn breektest nogmaals
te laten zien en dit was erg overtuigend want Vincent liet op overtuigende wijze zien hoe de drie planken moesten worden doorgeschopt.
Daarna was het lang wachten tot alle velden klaar waren en werd het
wachten op de uitslag van de examencommissie. Na een klein uur
was het dan zover en al snel werd
duidelijk dat de helft van de deelnemers was gezakt.
Lotte, Cindy en Vincent waren allen
geslaagd dus groot feest in het team
van Mastwijk Taekwondo, 100% geslaagd! Trots mochten zij het felbegeerde diploma en de zwarte band
in ontvangst nemen. Lotte ontving
zo haar eerste Dan en Cindy en
Vincent hun eerste Poom ofwel de
jeugd zwarte band die als zij 15 jaar
worden kan worden omgezet na
een korte cursus in een Dan. De drie
kunnen zeer trots zijn op hun prestatie en ook Cor Mastwijk was meer
dan tevreden over het resultaat.

Bert den Heeten van “Bert Totaal
Bouw” sponsorde de trainingspakken en Paul Scholten van “Scholten
BHV” nam de shirts voor zijn rekening.
De jongens zijn uiteraard apetrots
op hun nieuwe kleding en willen
nogmaals de sponsors bedanken
voor hun gulle gift.

Donateurdamdag in de
Quakel druk bezocht
De Kwakel - Het sfeervolle dorpshuis De Quakel puilde afgelopen zaterdag uit van dammers en publiek.
Extra borden en klokken moesten
aangesleept worden voor wedstrijdleider Rene de Jong, die de grote
koppel bekwaam in goede banen
wist te leiden. Er kwam zelfs een donateur uit Duitsland over, ook een
vanuit Alkmaar en nog een delegatie damjongeren uit Kudelstaart.
De jeugd speelde onderling een volledige competitie, Steffan de Vries
bleek daarin over het grootste damtalent te beschikken. Op een gedeelde tweede plaats eindigden Kim
van Doorn en Daan Buskermolen.
De donateurs speelden eerst voorrondes ‘om het kaf van het koren’ te
scheiden.

Mastwijk Taekwondo 3
Zwarte Banders Erbij !

taten begonnen te boeken werd het
voor “Scholten BHV” en “Bert Totaal
Bouw” ook interessant om tot sponsoring over te gaan. Aan zo’n team
met zulke resultaten wil je je naam
wel verbinden.

Na de pauze damden de inmiddels
warm, en dol, gedraaide donateurs
verder in drie naar sterkte gevormde groepen. In de sterkste groep,
de grootmeesters, een finale tussen twee eerdere winnaars, Marco
de Groot won deze partij van Mike
Kouwenhoven en mag zich weer
voor een jaar de donateurdamkampioen noemen. In dit geweld werd
Adriaan Koeleman een sterke derde.
In de B-groep trok Gerrit Terreehorst
de zege naar zich toe door in deze
finale van Jeroen vd Belt te winnen. Jeroen kreeg later de aanmoedigingsprijs omdat hij van zo verre
kwam. Brons viel Pierre Buskermolen ten deel.
In de C-groep won Paul den Haan,
dat zat hem vooral in de genen die
hij van zijn opa had meegekregen,

zijn opa die zo een zestig jaar geleden bij Kunst & Genoegen damde. Tweede werd Martijn Baars, een
plaats voor Peter den Haan.
In deze groep streden Karel de
Blieck en Wery Koeleman om de rode lantaarn, Tourwinnaar Wery weet
na deze middag nu ook wat verliezen is. Grote pluimen gaan uit naar
de wedstrijdleider van K&G, Rene
de Jong, en naar Piet Kas van het
dorpshuis De Quakel.
De jubilerende damclub K&G, zaterdag op de dag af 80 jaar, kan terug zien op een bijzonder geslaagde
dag. De club of het spel ligt menigeen in en om De Kwakel na aan het
hart. Een brede basis om de grote
stap naar het koninklijke jubileum
te maken.

Speciale jeugd kanocursus
in het zwembad

Jeugd:
1 Steffan de Vries        9 pnt
2 Kim van Doorn         8
2 Daan Buskermolen   8
Donateurs A-groep:
1 Marco de Groot
2 Mike Kouwenhoven
3 Adriaan Koeleman
B-groep:
1 Gerrit Terreehorst
2 Jeroen vd Belt
3 Pierre Buskermolen
C-groep:
1 Paul den Haan
2 Martijn Baars
3 Peter den Haan

Biljarten

De Kuiper/van Wijk 2
favoriet voor winterkampioenschap
De Ronde Venen - Zoals vorige
week bericht was speelweek 18 voor
een paar teams de weg naar triomf
of een afhaken voor de eerste periodetitel. Alle uitslagen zijn inmiddels
binnen en dus een uitgebreid
verslag van deze speelweek.
Frank Witzand (zie foto) en John
Beets hadden beiden de kortste
partij van de week in 18 beurten.
Nico Koster bewees zijn goede vorm
door weer de procentueel hoogste serie te maken. Nico was goed
voor 23 caramboles in een beurt =
35,38% van zijn te maken 65 caramboles.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 moest
met 2-7 de winst aan De Schans
laten. De Schans blijft goed scoren maar heeft pech dat er 2 teams
nog beter presteren. John Beets in
18 beurten en Dirk van Yperen in 20
beurten waren de grote mannen bij
De Schans. Frank Witzand was in 18
beurten te sterk voor Henk Doornekamp en zorgde voor de enige punten van zijn team.
De Kuiper/van Wijk 1 blijft goed
presteren en won ruim met 7-2 van
De Vrijheid. Glen Altena was zielsgelukkig met zijn overwinning in
een monsterpartij op Lucia van Gelderen.
De Kuiper/van Wijk 2 dendert maar
door, De Merel/Metaal Mijdrecht
3 was met 9-0 verlies het slachtoffer. Nico Koster met de hoogste serie, Kees de Zwart met 21 beurten,
Martien Heijman met 22 beurten en
Rob ten Den met een zekere overwinning, zorgden dat de vlag haast
uit kan voor dit sympathieke team.
Geweldige
De Paddestoel 2 blijft door een geweldige 9-0 zege op Dio 1 op de
voet volgen. De spannendste partij was tussen Pim de Jager en Paul
Schuurman met één carambole verschil, door Pim gewonnen. Gerrie
Lampo had in 19 beurten Bert Dijkshoorn te pakken. Sjoerd van Agteren
en Jim van Zwieten zorgden voor de
volle winst van De Paddestoel 2.
De Kromme Mijdrecht 2 moest met
2-7 de eer laten aan Dio 2. Ton
Brandsma had met 22 beurten de

korste partij in deze wedstrijd. Adrie
van Yperen zorgden dat er nog twee
punten thuis bleven. De Merel/Metaal Mijdrecht 1 verloor nipt met 4-5
van De Paddestoel 3.

De Ronde Venen - De Kanovereniging De Ronde Venen gaat begin januari van start met de jaarlijkse wintertraining. De cursus staat
ook open voor een beperkt aantal
niet leden. Dit jaar speciaal voor de
jeugd die kennis wil maken met de
kanosport.
De opzet is vorig jaar meer toegespitst op wat de leden wensen. Dit
concept is goed bevallen en wordt
ook dit jaar aangehouden. Het accent op alleen het aanleren van eskimoteren is breder geworden. Er
kan getraind worden in verschillende groepjes met elk hun eigen doelen. Zo is er voor het eerst een groep
die zich bezig houdt met het “Freestylen”.
Deze tak van kanosport is vooral in
trek bij de jeugdigen die het eskimoteren al onder de knie hebben en
die zich verder willen bekwamen in
het uitvoeren van diverse trucs met
de kajak. Voor de meeste mensen
is het bootje waarin wordt gevaren
nog nauwelijks te herkennen als kajak.

Kromme Mijdrecht 1 was met 1-8
een nette gastheer voor Bob’s Bar
3. John Oldersma en Tobias Hagenbeek deelden de punten na 23
beurten met elkaar. Stefan Vos won
in maar 20 beurten van Rienes Lanoy.
Cens 1 was met 5-4 net iets sterker
dan Bob’s Bar 1. De “senioren” Evert
Driehuis en Joop Luthart hadden
de kortste partij in 23 beurten met
winst voor Evert.
Bob’s Bar 2 moest met 3-6 de eer laten aan Cens 2. Chris Esser behaalde met winst in 21 beurten op Hans
Bras het extra punt voor Cens 2.
De Paddestoel 1 verloor met 0-9
geflatteerd van De Merel/Metaal
Mijdrecht 4. Patrick Gillet kwam
maar één carambole tekort tegen
Ben Fransen. Wim Roest, Gijs van
der Vliet en Benno de Rooy zorgden
dat De Paddestoel 1 zonder punten
bleef.
Zaterdag 5 en zondag 6 januari is in
Café De Merel te Vinkeveen de finale van het persoonlijk kampioenschap libre 2-sterklasse. De finalisten Derk Bunders, Martien Heijman,
Arie van Vliet Patrick Gillet en Marry Verhoef gaan spelen voor de titel. Beide dagen is de aanvang om
13.00 uur.

De afmetingen zijn minimaal en de
kanovaarder moet zich er dan ook
in wurmen. Naast deze “wildere”
groep is een ander groep meer bezig met de veel elementairdere aspecten zoals een goed evenwichtsgevoel en het leren om te gaan met
het omgaan en onder water uitstappen uit de kajak.
Dit element van de cursus past prima bij beginnende jeugdige kanovaarders. Het Veenbad waarin wordt

geoefend is een prima onderkomen.
Warm water
Warm water en een helder zicht
onder water maken het voor deze
groep luxer en comfortabeler om te
oefenen is het omgaan dan in het
donkere en koude water van de Vinkeveense Plassen.
Als is het te hopen dat het geleerde niet in de praktijk hoeft te worden gebracht, is het toch verstandig
om te weten wat er zoal gebeurd als
je per vergissing omslaat. Vooral de
zekerheid dat je onder water op een
“normale” manier uit je kano kan
komen geeft minder spanning en
meer zelfvertrouwen. De groep die
de steunslagen oefent en zich bezig
houdt met het eskimoteren zal deze
ervaringen vooral toe moeten passen met het brandingvaren en wildwatervaren.
Ook hier is het de kunst om het tijdens geconditioneerde omstandigheden aangeleerde te kunnen uitvoeren op momenten die niet van
tevoren zijn gepland.
De wintertraining wordt gegeven op
vijf zondagmiddagen om 13.00 uur.
De eerste zondagmiddag start op 13
januari.
De kosten bedragen € 36,- voor leden en € 46,- voor niet leden.
Voor nadere informatie over de cursus kunt u terecht bij Michel Klessens, tel. 0297-287548 of via website. Aanmelden kan ook via de e-mail
kvdrvzwembad@hotmail.com”

