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Korver Makelaars O.G. B.V.

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Op sommige sloten tussen
Uithoorn en De Kwakel
kon het al
Uithoorn - Het ijs was nog niet
overal goed en zeker niet onder de
bruggetjes, maar toch is er het af-

gelopen weekend alweer heerlijk
van het ijs genoten. Het was prachtig schaatsen op de ondiepe sloot-

jes tussen Uithoorn en De Kwakel.
Maar let op! Het blijft oppassen geblazen.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Afsluitingen keringen en
vaarverbod
Regio - Waternet zet een vijftal keringen dicht en stelt een vaarverbod
voor een aantal watergangen in. De
keringen zijn dichtgezet om de stroming in de watergangen stil te zetten
zodat het ijs sneller kan aangroeien.
Het verbod is ingesteld om schade
te voorkomen die het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers en
waterkeringen kan toebrengen. Het
verbod geldt ook om de ijsvloer voor
schaatstochten te beschermen.
De keringen bij Ouderkerk a/d Amstel, Abcoude, Waver, Loenersloot
en Kockengen zijn dichtgezet. Het
waterpeil in de Ankeveense polders

en de polder Kortenhoef wordt naar
beneden gebracht, zodat er een langere periode niet gemaald hoeft te
worden. Het vaarverbod geldt voor
de watergangen: Gein, Angstel, Winkel, Bullewijk, Oude Waver, Waver,
Holendrecht, Groote Heicop Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, ’s Gravelandse Vaart, Naardertrekvaart en
de Karnemelksloot.
Waarschuwing
Het tijdelijke vaarverbod betekent
niet dat het veilig is zich op het ijs te
begeven. Dit is en blijft altijd ieders
eigen verantwoordelijkheid.

Bedrijfsinbraken

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Uithoorn - In de nacht van dinsdag 29 december op woensdag 30
december heeft rond 4.15 uur een
inbraak plaatsgevonden bij een bedrijf aan de Zijdelrij. Een glazen deur
was vernield, waarna uit een vitrine
schrijfwaar is weggenomen. De politie is nog op zoek naar de verdachten. Een nacht later, van woensdag
30 december op donderdag 31 december, is ingebroken in een bedrijf aan de Industrieweg. Zowel
de voordeur als een raam werden

hierbij geforceerd. Er zijn pinpassen
weggenomen.
Bij een bedrijf aan de Industrieweg
is woensdag 30 op donderdag 31
december ingebroken. De daders
kwamen binnen door het vernielen
van een een deur en een raam. Uit
het bedrijf is waarschijnlijk een kluis
weggenomen. Ook een sauna aan
de Sportlaan is donderdagmorgen
31 december het slachtoffer geworden van een inbraak. Daarbij is geld
weggenomen.

Kinderen Biezenwaard erg blij
met CliniClowns Speelkoffer

Nieuwjaarsduik in Uithoorn
steeds groter en groter
Uithoorn - De 2e editie van PlonsBrr!, de Uithoornse Nieuwjaarsduik,
is een groot succes geworden. Maar
liefst 37 ijskonijnen waagden de
sprong in de koude Amstel. Daarmee is het aantal deelnemers ten
opzichte van vorig jaar (17) meer
dan verdubbeld. De duik, die werd
georganiseerd door de Uithoornse
Roei- en Kanovereniging Michiel de
Ruyter, was dit jaar voor het eerst
een ‘officiële’ duik. Dat houdt concreet in dat de duik wordt erkend
door Unox. De deelnemers kregen
dan ook warme snert, rookworst,
een Unoxmuts én een officieel bewijs van deelname.
Toen de duik vorig jaar voor het
eerst plaatsvond, was dat om het jubileumjaar van MdR in te luiden. In
2009 bestond de hele club namelijk 45 jaar en vierde de kanoafdeling een zilveren jubileum. De duik
was een groot succes. Er kwamen
meer dan honderd toeschouwers op
af. Daarom besloot de club om van
de frisse start een terugkerend evenement voor leden én niet-leden te
maken. Daarom is iedereen van har-

te welkom om volgend jaar 2011 in
te luiden met een koude duik in de
Amstel!
De dappere deelnemers hebben
een stoer verhaal te vertellen. De
temperatuur van het Amstelwater is
namelijk maar een paar graden boven nul.
Kouder
Dat is veel kouder dan de Noordzee!
Uithoornaars die naar Scheveningen gaan voor de Nieuwjaarsduik
zijn dan ook watjes.
Het is natuurlijk al aantrekkelijk om
volgend jaar geen watje te worden genoemd. Maar er is nog een
belangrijke reden om bij MdR in
de Amstel te springen: de prijzenpot! De jongste jongen die deelnam
(Wessel Vroon) kreeg een pak kano’s. Let wel: de koekjes. Het jongste meisje (Juut van Driel) kreeg een
zwembadcursus kanoën.
De overige prijzen waren saunabonnen. Deze gingen naar de origineelste duikers. Tim Wessels sprong als
dokter in het water en eindigde op
de vierde plaats in het originaliteitsklassement. Ed Tijdeman pakte het

brons door als wielrenner in het water te springen (fiets ‘m erin). Dennis de Vries en Hilde Smelt pakten
samen het zilver door als baby’s in
het water te gaan. Marjan de Bruin,
die vorig jaar ook de winnares was,
sprong bijzonder zomers gekleed in
de rivier en pakte zo de hoofdprijs
(een instapcursus kanoën). Deelnemers kunnen terecht op www.mdr.
nu voor foto’s en filmpjes! Het startschot werd gegeven door wethouder
Jeroen Verheijen. Hij verrichtte na
afloop ook de prijsuitreiking. Hij kon
het daarbij niet nalaten om Michiel
de Ruyter te complimenteren met
de organisatie van het jubileumjaar.
De Nieuwjaarsduik en de wereldrecordpoging Kayakwalk in het Oude
Dorp hebben bijzonder veel indruk
gemaakt. “Als iedere vereniging een
jubileum op deze manier viert, krijgen we nog heel wat grootse evenementen in Uithoorn,” sprak hij. De
jubileumcommissie was zeer blij met
dit compliment, bedankt sponsoren
Sauna Amstelland en C1000 Reurings en hoopt dat er volgend jaar
nog meer mensen meedoen aan de
Nieuwjaarsduik!

Uithoorn - Woensdag 30 december werd bij De Biezenwaard in Uithoorn de CliniClowns Speelkoffer
onthuld. Bij deze speciale onthulling
waren kinderen aanwezig met een
chronische ziekte en/of handicap,
die in De Biezenwaard logeren, tijdelijk wonen of dagbesteding hebben. Ook de CliniClowns waren van
de partij. De Speelkoffer biedt afleiding en plezier aan kinderen met
een ziekte en/of handicap.
De aanwezige kinderen konden direct de nieuwe speelkoffer ontdekken en beleven. Ze waren erg enthousiast over alle mogelijkheden.
Met de Speelkoffer, met een afmeting van 1.60 bij 1 m., is van alles te doen. Zo is er een lachspiegel
met vele innovatieve snufjes; een
clownsorkest, dat door het spelen
op een orgeltje gaat draaien; een
spannend evenwichtspel; en kinde-

ren kunnen filmpjes bekijken. In de
lachspiegel zit bovendien een camera waarmee kinderen een foto
van zichzelf kunnen maken en per
mail kunnen versturen naar huis of
naar vriendjes en vriendinnetjes.
Biezenwaard
De Biezenwaard is een gastvrije
plaats voor kinderen met een chronische ziekte of een handicap. Zij
kunnen hier logeren, tijdelijk wonen
(bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname), dagbesteding, vakantieopvang of buitenschoolse opvang krijgen. Uniek is dat er 24 uur medische toezicht is bij de Biezenwaard.
De Speelkoffer krijgt een vaste plek
op de Biezenwaard maar kan ook
gebruikt worden voor de andere
kinderdagcentra van Ons Tweede
Thuis, waar de Biezenwaard onder
valt.

CliniClowns
Stichting CliniClowns Nederland
biedt kinderen met een ziekte en/
of handicap afleiding en plezier. De
CliniClowns laten hen weer even
baas zijn over hun eigen situatie.
Momenteel spelen meer dan 60
speciaal opgeleide professionele
CliniClowns in ruim 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen door
heel Nederland.
Wanneer de CliniClowns niet in het
ziekenhuis aanwezig zijn, kunnen
kinderen nog steeds in de clownswereld terecht. Door de interactieve
CliniClowns Speelkoffer in het ziekenhuis, de spannende online belevingswereld Neuzenroode.nl voor
kinderen die thuis worden verzorgd
en door verschillende clowneske
evenementen voor kinderen en hun
gezin.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

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

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

Parkeerplaats achter
gemeentehuis tijdelijk afgesloten
Vanaf 7 januari is de parkeerplaats
weer open. U kunt op 6 januari het
beste gebruik maken van de parkeergarage Amstelplein of parkeerplaats bij Schoolstraat/Schans.

Aanvragen subsidie 2010 bij
Burgemeester Kootfonds

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 27 maart
2010 een onderbouwde
subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort
ook een zo recent

mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag
moet worden gericht aan: Stichting
Burgemeester Kootfonds, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
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 april 2010 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht over
de beslissing. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
mr. G. Roodhart, tel. 513130.
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ALGEMENE INFORMATIE

Vakantierooster
schooljaar 2009/2010
Primair Onderwijs
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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

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

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.

N

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

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

Ook op woensdag 6 januari is de
parkeerplaats achter het gemeentehuis afgesloten vanaf 7.00 uur. Er
wordt dan een tijdelijke huisvesting
geplaatst.

E

6 JANUARI 2010

Herfstvakantie

Burgemeester Spruit
4 januari van start
Op maandag 4 januari 2010 begint
tijdelijk burgemeester Lies Spruit
met haar werkzaamheden in Uithoorn. Ter introductie een foto van
mevrouw Spruit met de overige collegeleden. V.l.n.r. gemeentesecreta-

ris Gabe Roodhart, wethouder Maarten Levenbach, burgemeester Lies
Spruit, wethouder Monique Oudshoorn en wethouder Jeroen Verheijen. Het college wenst u alleen een
gezond en gelukkig 2010.

Gemeente Uithoorn werkt aan
betere kwaliteit

Dienstverlening voor
ondernemers
De gemeente Uithoorn gaat als één
van de eerste gemeenten in Nederland met behulp van het Normenkader Dienstverlening Bedrijven duidelijk maken hoe de kwaliteit van
de gemeentelijke dienstverlening
scoort ten opzichte van servicenormen die met ondernemers zelf zijn
vastgesteld.
De gemeente Uithoorn gaat de komende jaren de kwaliteit van dienstverlening aan haar ondernemers
verbeteren, onder andere door het
digitaliseren van een groot aantal
producten. Een belangrijke eerste
stap is de uitvoering van een meting
aan de hand van het Normenkader
Dienstverlening Bedrijven. Uithoorn
is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd mee te doen
aan een pilot rondom het Normenkader. Naast Uithoorn doen onder andere Dordrecht, Winterswijk, Haarlemmermeer, Gilze en Rijen en Rotterdam mee aan de pilot. ‘Ondernemen wordt steeds aantrekkelijker in
Uithoorn’, aldus wethouder Verheijen.
Het Normenkader Bedrijven is een

meetlat voor gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het
Normenkader is ontwikkeld in opdracht van het kabinet door de Regiegroep Regeldruk, VNG, tien gemeenten, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het Normenkader is ingedeeld in thema’s: termijnen, professionaliteit, betrouwbaarheid, en ondernemersgerichtheid.
Voor elk van deze thema’s doet een
onafhankelijk team, op basis van tien
meetbare normen, onderzoek naar
de kwaliteit van de dienstverlening
door de gemeente Uithoorn. Het onderzoek duurt circa 3 maanden. In
deze tijd worden zo’n 75 dossiers
onderzocht rondom de 10 meest verleende vergunningen. Dit zijn onder
andere de bouwvergunning, evenementenvergunning, exploitatievergunning en drank- en horecavergunning. Op basis van de meetresultaten per norm wordt een concreet verbeterplan opgesteld.
Nadat het verbeterplan is goedgekeurd, reikt de staatssecretaris van
Economische Zaken het bewijs van
goede dienst in februari uit.

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 20 januari 2010 vindt van 18.15 tot 19.45 uur de
jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt plaats. Dit jaar is de locatie daarvoor de hal van het Alkwin Kollege, (Weegbree 55, 1422
MT Uithoorn). Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Op deze avond kunnen ouders/verzorgers en leerlingen
van groep acht van het basisonderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het voortgezet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Feestelijke jaarwisseling
in De Kwakel

Het traditionele feest dat tijdens Oud
& Nieuw gevierd is op het plein bij de
Kerklaan/Drechtdijk is feestelijk verlopen. Dit is vooral te danken aan de
inzet van vele vrijwilligers en de leden van de Stichting Vuurwerkgroep

De Kwakel én natuurlijk aan alle
Kwakelaars, die hebben bijgedragen aan het slagen van het jaarwisselingfeest. De gemeente bedankt
hierbij alle betrokkenen voor hun inzet en goede wil.

maandag 1 t/m vrijdag 5 maart 2010
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2010
vrijdag 30 april t/m vrijdag 14 mei 2010
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2010
maandag 24 mei 2010
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2010 (PO)
maandag 12 juli t/m vrijdag 27 augustus 2010 (VO)
maandag 25 oktober t/m 29 oktober 2010.

Controle hondenbelasting
in januari 2010
Bent u eigenaar van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per januari 2010 komt er een controleur
namens de gemeente langs om dit
te controleren.
De gemeente Uithoorn heft al jaren
de hondenbelasting. Uit oogpunt
van het gelijkheidsbeginsel vindt de
gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk
hondenbelasting betaalt. Vandaar
dat de gemeente in januari controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan
controleren. Wanneer u een hond
heeft, betaalt u voor 2010 het tarief
van € 69,50. Voor elke volgende
hond is het tarief € 153,30. U bent
verplicht om aangifte te doen. Doet u
dit niet, dan kan de gemeente u een
boete opleggen.

Dus heeft u een hond die u nog niet
heeft aangemeld, doe dat dan direct
via het e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden via het digitale loket op de website van de Gemeente
Uithoorn. Liever per post? Dan kunt
u het aangifteformulier aanvragen bij
het team WOZ/belastingen van de
gemeente, telefoon 0297-387530.
Het zou jammer zijn als de controleur u voor is.

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 10 jan.
7 jan.
12 jan.

15, 22, 29 jan.
15 + 22 jan.

16 jan.
17 jan.
17 jan.

31 jan.

Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie
Fort a/d Drecht;
openingstijden: za. en zo. 12-17 u. Vr. 19-22 u.
Alzheimer café Uithoorn, Het Hoge Heem,
Wiegerbruinlaan, 19.30-21.30 u.
Infobijeenkomst over gemeentelijke
vrijwilligersverzekering, Wijkcentrum Westend,
Westwijkplein 3, Amstelveen.
Organisatie berust bij vrijwilligerscentrale Cardanus.
Klaverjas- en pandoerkampioenschappen,
dorpshuis De Quakel, 20.00 uur.
Voorinschrijving: € 9.
van 19-21 u. en op za. 16 en 23 jan. van 15-17 u.
kunt u zich aanmelden voor cursussen
De Penseelstreek, telefoon: 0297-540444;
e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Nieuwjaarsreceptie Buurtbeheer, buurthuis
Ponderosa, 16.00-19.00 u.
Liedjesprogramma door Mylou Frencken,
Thamerkerk, 14.30 uur.
Toegang: € 10,-. Info: www.scau.nl
Opening expositie Winters Kunstgenot, 15.00 uur, in
Galerie Fort aan de Drecht.
Openingstijden: do/vr 14-17 uur en za/zo 12-17 uur.
Expositie duurt t/m 23 februari.
Vakantiemakelaarloop, start bij sporthal De Scheg,
11.00 u. organisatie: Atletiek Klub Uithoorn.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Nieuwe
NieuweMeerbode
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aLGemene inFOrmatie

werk in
uitVOerinG

LOpende
prOjecten

Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering

noordzijde van de N201 afgesloten.
Fietsers moeten een stukje omrijden
over een tijdelijk fietspad. Langs de
rijbaan komt een afzetting, maar het
verkeer op de N201 ondervindt daar
geen hinder van. Ook het werkverkeer zal niet leiden tot extra overlast.

riOOLwerkzaamheden LanGs n201
bij uithOOrn

VerVanGen
bepLantinG bij
ziLVerschOOn en
zeVenbLad

aanLeGGen bruGGen
LanGzaam Verkeer
biesLOOk-FaunaLaan

Tot en met eind februari 2010 voert
Waternet in samenwerking met de
gemeente Uithoorn rioolwerkzaamheden uit langs de N201, tussen de
Poelweg en de Noorddammerweg.
Voor de aanleg van de nieuwe busbaan is het noodzakelijk dat bestaande rioolbuizen worden omgelegd.

Lopende projecten
- Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei

ri 2010 zijn afgerond. Vanwege de
weersomstandigheden kan er echter
vertraging ontstaan..

Medio december 2009 is de gemeente begonnen met het opknappen van
het groen in de wijk De Legmeer. Deze renovatie komt voort uit het buurtprogramma De Legmeer 2008/2009.
In het gebied rondom Zilverschoon
en Zevenblad wordt de beplanting
vervangen door gras en kleurige lage beplanting. De bomen blijven gehandhaafd. Hierdoor wordt de omgeving rondom Zilverschoon en Zevenblad veiliger en de kruising Aan de
Zoom-Zegge overzichtelijker. Voor
vragen over de uitvoering kunt u con-

Na 2 maanden vertraging begint in
de week van 14 december 2009 de
aanleg van de bruggen tussen Bieslook (De Legmeer) en Faunalaan
(Legmeer-West). Na het plaatsen
van de bruggen wordt het fietspad
tussen Bieslook en Faunalaan aangelegd. Daardoor ontstaat een directe verbinding tussen De Legmeer en
de Brede School. De verwachting is
dat de werkzaamheden eind janua-

Verkeersmaatregelen

Waternet is in november begonnen
met de werkzaamheden voor de
aanleg van de nieuwe buizen. Tot 20
januari 2010 is het fietspad langs de

tact opnemen met de heer E. Wanningen, tel. (0297) 51 31 11 of per
mail naar: gemeente@uithoorn.nl ter
attentie van de heer E. Wanningen.

Fietspad LanGs
randweG
(amsteLVeen)
aFGesLOten

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds mei 2009 afgesloten in verband met de aanleg van
de N201. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit de volgende twee omleidingen: De Randweg via de Noorddammerweg naar de Legmeerdijk
en v.v., of de Randweg via Poelweg,
N201 naar de Legmeerdijk en v.v.

De afsluiting is nodig vanwege de
aanleg van de N201. Ter plaatse van
de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

werkzaamheden
amsterdamseweG

De Alliantie N201 is begonnen met
de werkzaamheden op de Amsterdamseweg. Dit houdt in dat er zand
wordt aangebracht op het tracé tussen de Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode van circa twee weken vinden er
zandtransporten plaats. Daarbij rijden ongeveer 10 vrachtwagens per
uur via de Wiegerbruinlaan over de
Amsterdamseweg heen en weer. Er
kan hierdoor overlast ontstaan. Voor
vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met het informatienr. van de N201: 023-514 3230.

OFFiciëLe mededeLinGen en bekendmakinGen
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.

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).

ter inzaGe
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
Tijdelijk:
- Delegatie exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan. Info: A. Stevens, tel.
513111. Inzageperiode 4 december 2009 t/m 14 januari 2010

VaststeLLinG bestemminGspLan
“parkeerpLaatsen biesLOOk”
Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan
“Parkeerplaatsen Bieslook” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om veertien parkeerplaatsen aan Bieslook tegenover de huisnummers 48 tot
en met 62 te realiseren.
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
8 januari 2010 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons
Ariënslaan 1, Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Tevens is het
bestemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 6 januari 2010

www.uithOOrn.nL
Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601
Te koop:
2-pers. bed 160x200 cm met 2
nachtkastjes i.z.g.st. 40 euro.
Tel. 0297-786796

Te koop:
Passpiegel staand 160x30 cm
15 euro. Tel. 0297-532710
Gevraagd:
Keukenrolhouder van boerenbont. Suikerschaaltje van boerenbont. Tel. 0297-560984

Te koop:
Zandstra Easy gl. schaats mt. 5,
mt. 31/34 17,50 euro.
Tel. 0297-533198
Antiek blank eiken dressoir
h.100 b.200 d.50 cm 500 euro.
Tel. 0297-563846

Gratis kabaal

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

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

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Te koop:
Stevige basketbal standaard
met bord, ring en voetstuk verstelbaar 40 euro.
Tel. 06-12986687
Te koop:
Antieke Singer naaimachine 15
euro. Auping Cleopatra 1-pers.
bed 30 euro. L.blauwe badkamerspiegel 60 cm rond 10 euro.
Tel. 0297-566115
Te koop:
Hitachi video cam SCH5 Compact syst. in koffer. 3x straalkacheltjes Teefal om op te hangen
3 standen v.a. 9 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
2 palissander stoelen met
oudrose vr.pr. 300 euro. Verzilverd koffiestel 50 euro.
Tel. 0297-562433

Te koop:
3x accu’s voor mobiel Nokia type BL-5C of ruilen voor type
BL-5F. Gem piano elektr. 6 oct.
500 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
LG videorecorder incl. 6
nw. banden z.g.a.n. 50 euro
pr.n.o.t.k.
Tel. 0297-530477
Te koop:
Hr. colberts z.g.a.n. 10 euro
p.st. Naaimachine met meubel 35 euro. Salontafel ovaal erg
mooi 20 euro. Tel. 0297-563722
Te koop:
Elektr. citruspers nw. 20 euro.
Boekenkasten en laden 8 euro p.st. Badjas mt. 48/50 z.g.a.n.
10 euro.
Tel. 0297-563722

Kunstgebit stuk?

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

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

Gevraagd:
Hobbyist zoekt oude of defecte computers of onderdelen. Alles is welkom. Tel. 0297-321068

Te koop:
Lage heren noren Havekotte
schoenmt. 46 20 euro.
Tel. 0297-569226

Te koop:
Zonnehemel 8 lampen 75 euro. Noren mt. 44 25 euro. Noren
mt. 38 25 euro. Tel. 0297-567217

Lekker & voordelig
geldig t/m zaterdag 16 januari

Dagelijks vers gebakken

Eierkoeken

5 voor

1,90

1 Waldkorn = 1 kraslot

Kunstgebit!!!
U kunt bij
ons terecht voor:

Maak kans op een Ford Fiesta ECO-netic, een
Ebretti scooter of een Welness arrangement

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
• Volledige protheses
• Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Ons Waldkorn assortiment:
Waldkorn Donker
Waldkorn Vital
Waldkorn Classic

Behandeling volgens afspraak

P. den Hartog
tandprotheticus

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

F. Grashuis
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
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 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
Hij heeft een platte snuit en heet Joris.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes. Ze heeft een witte bef
en zwarte neus. Boven haar rechteroog is ze zwart en boven
haar linkeroog wit/bruin. Ze heet Noekie.
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en zij heeft rood
driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, maar vrij klein.
Ze heet Pluisje.
- Omgeving Poeldijk in Waverveen, zwart/bruin gevlekte kater.
Is 15 mnd oud. Gecastreerd en luisterend naar de naam “Bertus”.
Gevonden:
- Zirkoon in Mijdrecht, oude zwarte kat met witte snoet, bef
en poten.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
slinger.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, sinds eind november loopt
daar een cyperse poes met rode vlekken op haar rug en kop
(gemêleerd). Zij heeft witte voetjes en wordt op ongeveer
2 jaar geschat. Klein formaat. Eet veel.
- Burg. v,d. Trichtlaan in Wilnis, zwart/witte kat. De rug zwart
met wat wit. Zwarte staart en witte buik.
- Drechtdijk in De Kwakel, forse bruin zwart grijze cyperse kater,
gecastreerd.
Goed tehuis gezocht voor:
- Wegens overlijden van baasje zoeken wij een goed huis voor een
zwart gecastreerd middelmaat hondje van 9 jaar. Hij is 7 jaar
geleden uit het asiel gehaald dus als het kan willen wij hem niet
weer naar het asiel doen. Tommy is wel jaloers naar andere
honden en katten maar kan goed bij kinderen. Wie wil Tommy,
liefst nog voor het nieuwe jaar een nieuw mandje geven?

zwANGERsCHAP

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Millenniumdoelen (3)
De gemeente De Ronde Venen heeft als Millennium Gemeente de afgelopen tijd alle bedrijven en organisaties in De Ronde Venen benaderd om een
actief aandeel (ieder op zijn eigen terrein en met zijn eigen mogelijkheden)
te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen.
In deze column zetten wij de acht millenniumdoelen nog eens op een rij en
geven hierbij aan hoe de gemeenschap van De Ronde Venen daar een bijdrage aan kan leveren.
Deze week millenniumdoel 7 t/m 8
Doelstelling 7
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
Hulp bij goede sanitatie en afvalverwerking
Zorg voor schoon water
Herbebossingsprojecten om ontbossing tegen te gaan
‘Carbon Credits’ waarmee de emissie van CO2 kan worden gecompenseerd
Doelstelling 8
In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp
Steun aan de wereldwinkel
Stimuleren gebruik van fairtrade koffie en thee en/of ‘eerlijke’zeep bij scholen, kerken, horecabedrijven etc.
Stimuleren supermarkten en warenhuizen om meer fairtrade producten in
de schappen te hebben
Veel van deze voorbeelden zijn onderdeel van de werkzaamheden van bestaande stichtingen in De Ronde Venen, zoals de Stichting Maya School, de
Stichting Welzijn Wajir, de Wereldwinkel en de SOS (Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen).
Wilt u meer weten over de millenniumdoelen dan kunt u ons dat aanstaande donderdag 7 januari vragen; we staan dan met een stand op de nieuwjaarsmarkt van de Gemeente De Ronde Venen.

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................

zORG &
DIENsTvERLENING

Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

Samenwerking de ronde venen

www.sosderondevenen.nl

vvv/ANwB

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
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.

Stichting Ontwikkelings

Inge Gransbergen

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

sTICHTING IMET

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

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

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

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

Is uw huisdier
zoek?

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Mylou Frencken in de
Thamerkerk

Ik zoek een baasje
Regio - Mijn baasje is overleden en ben nu op zoek naar een
nieuwe baas. Ik ben zwart, middelgroot en 9 jaar.
Ik ben lief maar wel jaloers bij

andere honden en katten maar
niet bij kinderen. Heeft u interesse in deze hond dan kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming :tel 0297-343618.

Rommelmarkt in oude
Spoorhuis
Vinkeveen - Op zaterdag 9 januari is het winkeltje aan Demmerik
in Vinkeveen weer open. U treft er
tweedehands spullen aan van goede kwaliteit. Er is een breed scala aan gebruiksvoorwerpen. Zo is
er behoorlijk wat elektrische apparatuur, handgereedschap, boeken,
huisraad, glaswerk. Eigenlijk alles wat in een woning gebruikt kan
worden is hier te vinden. En natuurlijk zijn er ook veel cadeau artikelen.

De medewerkers helpen u graag
verder als u naar iets speciaals
zoekt. Er zijn ook nog wel schaatsen
in de verkoop.
Inbreng van goederen is natuurlijk
ook mogelijk. Vanwege de beperkte
ruimte worden geen grote meubelen meer ingenomen. In 2010 kunt u
elke tweede zaterdag van de maand
komen kijken of er iets van uw gading bij is.

Uithoorn - Op zondag 17 januari wordt het nieuwe jaar door de
SCAU geopend met een optreden
van de cabaretière en zangeres
Mylou Frencken met haar programma “Uit Bed”. De voorstelling in de
Thamerkerk begint om 14.30 uur.
Mylou Frencken speelt piano, zingt
en vertelt, daarbij begeleid door de
gitarist Matthias Bierman en geregisseerd door Pieter Tiddens.
Mylou werd geboren in 1966 in Amsterdam, maar groeide op in Haarlem. In 1991 studeerde ze af aan de
Kleinkunst Academie. De meesten
zullen haar kennen als de bardame in “Met het mes op tafel”, maar
in vakkringen is zij bekend als een
van de vooraanstaande schrijfsters
en vertolkers van het betere Ne-

derlandse lied met een eigen geluid en een prettige maar vertwijfelde kijk op de wereld. Naast de liederen voor haar eigen programma
schrijft zij ook voor andere artiesten
zoals Angela Groothuizen en Brigitte Kaandorp. Zij creëert in haar programma’s een sfeer van intimiteit en
verrassing. In het programma “Uit
Bed” zingt zij over verfrissende maar
alledaagse en zelfs nare ontmoetingen voor iedereen die elke dag toch
maar weer zijn bed uit komt.
Dat lijkt een goed begin van het
nieuwe jaar te worden.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 10.- bij
de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein
en aan de zaal zolang er plaats is.
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Rotary verzorgt wederom
Kerstfeest Soos “ De Cirkel”
Mijdrecht - Dinsdag 22 december was het weer zover. Het jaarlijkse Kerstdiner van Soos “De Cirkel”.
(Soos verstandelijk gehandicapten)
Ook dit jaar weer geheel gesponsord
door de Rotary. Ondanks het slechte
weer was iedereen op tijd aanwezig
in het Oude Parochiehuis. De zaal
was sfeervol ingericht. De leden van
de Rotary verwelkomden de soosleden met een welkomstcocktail.
Iedereen zocht een plaats aan de
feestelijk gedekte tafels. Eerst met

z´n allen een kerstlied gezongen.
Daarna werd door de leden van
de Rotary de soep opgediend. Het
hoofdgerecht was een tappasdiner.
Dus iedereen kon aan tafel blijven
zitten. De bediening was geheel in
handen van de Rotary leden. Na het
hoofdgerecht werd er een leuk toneelstuk opgevoerd. Timon en Rik
naar de Bahama´s. Dorien Ross had
hiervoor de regie. De zaal leefde helemaal mee. Natuurlijk kwam er ook
nog een heerlijk nagerecht.

De avond werd afgesloten met een
optreden van het Kerstensemble
van K.N.A. uit Uithoorn. Zoals alle
jaren gingen de voetjes van de vloer.
Op de muziek van de herdertjes lagen bij nachten werd de polonaise
ingezet. Het was een zeer sfeervolle
avond. Soos “De cirkel” bedankt de
Rotary dan ook voor deze avond.
Als u meer informatie wilt over soos
“De Cirkel”kunt u kontact op nemen met de coördinator: Angela van
Adrichem 0297-593545.

Op bijgaande foto worden de prijswinnaars getrokken

Prijswinnaars vuurwerkactie Wiegmans bekend
Mijdrecht – Maandagmiddag jl.
was het aan Nel van der Pol van de
Nieuwe Meerbode de eer om de
prijswinnaars van de vuurwerkactie
van Nart Wiegmans te trekken. Iedereen die tijdens de voorverkoop
bij Wiegmans een bonnetje invulde mijn zijn/haar naam en adres
en mailgegevens deed dit bonnetje in de daarvoor bestemde ton en
maakte zo kans op een van de velen prijzen. De winnaars daarvan
zijn nu bekend: De twee weekendje weg bonnen zij gewonnen door:
Michiel Heemskerk uit Mijdrecht en

Sebastiaan uit Mijdrecht. Tien prijzen van een vijfde Staatslot gaan
naar: Schieders uit Mijdrecht, Maarten Nieuwenhuis uit Mijdrecht, Igor Groen uit Mijdrecht, E.Zonneveld
uit Mijdrecht, P de Vos uit Wilnis,
Jurrian uit Zegveld, Joke Winkel uit
Mijdrecht, J. Schaap uit Wilnis, S.
Koudijs uit Mijdrecht en Verburg uit
Mijdrecht.
Vijf prijzen: een kortingsbon op de
vuurwerkaankoop van 2010 ontvangen: Peter Pauw uit Wilnis, Andre hoogerhout uit Mijdrecht, Peter
Slingerland uit Mijdrecht, Sylvia van

Ommeren uit Mijdrecht en T. Krajnovic uit Vinkeveen.
De drie MP4 spelers gaan naar: Dennis Maarsse uit Mijdrecht, Raymond
Driessen uit Mijdrecht en W. Verbruggen uit Vinkeveen. De vijf maal
8 persoons taarten zijn voor: M. Tijdeman, Johnny de Haan uit Vinkeveen, J.P. Bergkamp uit Vinkeveen,
Danny Twaalfhoven uit Mijdrecht en
Tim Vianen uit Vinkeveen.
Als het goed is hebben al deze prijswinnaars een berichtje ontvangen
of ontvangen zij dit de komende dagen. Gefeliciteerd allemaal.

Nieuwjaarsreceptie
Historische Verenigingh
de Proosdijlanden
De Ronde Venen - De historische
vereniging ‘De Proosdijlanden’ zal
op woensdag 13 januari 2010 haar
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie houden in ’De Schakel’, Dorpsstraat 20
in Wilnis. Aanvang om 20.00 uur.
Onder het nuttigen van een hapje en
een drankje zal drs Peter W. Schipper een lezing houden over ‘ANTIEK OF KITSCH’. We kennen museumdirecteur Peter Schipper al
van andere zeer interessante lezingen zoals ‘Klokken door de eeuwen
heen’ en ‘Koude winters en warme
feesten’. Met elkaar onderzoeken
we aan de hand van fraaie plaatjes
de grenzen tussen kunst, antiek en

kitsch. Daarna neemt de heer Schipper de luisteraars mee terug in de
tijd. Aan de hand van thema’s worden de wortels van ons huisraad bekeken: van kist tot kast en van stoel
tot bank. Ook licht Schipper tipjes
van de sluier op: hoe kun je een oud
voorwerp dateren met behulp van
merken, materiaal, specifieke kennis etc. Hoe kan internet helpen?
Na de pauze begint het spannendste gedeelte van de avond. We gaan
kijken naar de door de bezoekers
zelf meegebrachte, niet te grote oude voorwerpen. Hoe oud zijn deze?
Is het ANTIEK of KITSCH? De heer
Schipper zal het allemaal toelichten

EHBO-opleiding bij EHBO
ver. Lucas Vinkeveen
Vinkeveen - Een ongeluk zit in een
klein hoekje, er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we
bij het woord “ongeluk” meteen aan
bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, op de
sport, tijdens het werk of tijdens het
spelen. Een verbrande vinger, een
schaafplek, een verstuikte enkel:
niets griezeligs of bloederigs. De
meeste mensen staan er vaak niet
bij stil, maar iedereen kan te maken
krijgen met een ongeluk. Iedereen
kan helpen, als hij maar weet wat hij
moet doen. Of iemand verslikt zich
of krijgt een hartaanval: geen bloed
te zien maar er moet wel snel worden ingegrepen. Tijdens de EHBO

opleiding leer je alle vaardigheden
om letsels te behandelen en erger
te voorkomen. Tijdens de opleiding
leer je ook verbanden aanleggen en
reanimeren en wordt ook de training
AED (Automatische Externe Defribilatie) gegeven. De AED-apparaten kom je steeds vaker in je omgeving tegen. Kijken helpt niet. Juist
daarom is het goed om een complete EHBO opleiding (inclusief reanimatie en AED) te volgen.
Meer weten? De opleiding wordt
gegeven op de woensdagavond en
begint op 10 februari 2010. U kunt
hierover informatie inwinnen bij de
EHBO-vereniging Lucas te Vinkeveen, Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting tel. 0297263713 e-mail: k.blomvliet@casema.nl

Yvonne Keuls vertelt!
Vinkeveen - Venen Literair begroet
vrijdag 22 januari schrijfster Yvonne Keuls op de literaire avond in De
Boei, Kerklaan 36 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 8 januari zijn
toegangskaarten ad. 7,50 verkrijgbar
bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen.
Yvonne Keuls zal vertellen over eigen werk, vragen beantwoorden en
signeren.

Foto-expositie treinen
De Ronde Venen - De gehele maand januari exposeert fotoworkshop de Ronde Venen foto’s
van treinen in gezondheidscentrum
Croonstadt.
Sissend en puffend is de stoomtrein
net op tijd tot stilstand gekomen.
Maak maar gauw plaats, want deze
robuuste locomotief gaat voor niets
en niemand opzij. Dat is nu precies
waar het bij fotograferen omgaat:
een situatie zo vastleggen, dat de

toeschouwer het verhaal erbij bedenkt/voelt. De andere expositiefoto’s roepen ook herkenning op dat
varieert van het Wilde Westen tot de
snelle reis naar Parijs.
Alle foto’s bij elkaar wekken de indruk dat u zich op een perron begeeft. Maar om deze foto’s te bekijken heeft u geen kaartje nodig.
Voor meer informatie en foto’s:
www.fotoworkshop.nl

HEEFT U GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL DAN
0297-581698

Keuls werd geboren in Jakarta. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid schrijft zij verhalen, romans, toneelstukken en film- en
televisiescenario’s. Haar schrijfstijl is duidelijk, zonder teveel franje en met grote zeggingskracht. De
personages die voorkomen in haar
boeken zijn zeer herkenbaar. Yvonne Keuls verstaat de kunst om met
humor zware onderwerpen aan te
roeren zonder aan de kern van een
zaak voorbij te gaan. Haar belevenissen van een periode waarin ze
werkte in een jongerenopvang lagen ten grondslag aan “Jan Rap en
zijn maat” dat uitkwam in 1977. De
toneelbewerking van deze roman
was goed voor de Prijs van de Kritiek en de Zilveren CJP. Over de ouders van drugsverslaafden schreef
ze in 1980 “De moeder van David
S.” dat inmiddels in 18 talen is vertaald. Andere titels zijn “Het verrotte leven van Floortje Bloem” en “Annie Berber en het verdriet van een
tedere crimineel”. De interesse voor

het leven van psychiatrische patiënten bracht Keuls er toe om gedurende 14 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis te verblijven en resulteerde in “Meneer en mevrouw
zijn gek”.
Over oorlogsleed en smartegeld beschreef ze in 1995 op een bij tijd en
wijle tragikomische wijze lotgevallen
van iemand tijdens de Japanse bezetting in het voormalige Nederlands
Indië. De titel van dat boek is “Lowietjes smartegeld, of het gebit van
mijn moeder” Het in 1999 verschenen “Mevrouw mij moeder”, waarvan inmiddels al meer dan 100.000
exemplaren zijn verkocht, was goed
voor de Trouw Publieksprijs.
Vaak schrijft Yvonne Keuls over belevenissen van mensen die zijn geboren in Indië en die hun weg in
Nederland moesten vinden. Zoals
“Indische tantes” en “Trassie tantes”
en “Madame K. van Indisch kind tot
Haagse dame” (2002). In 2005 verscheen een bundel reisverhalen en
in 2008 “Lieve Koningin. Open brieven aan Beatrix” en de roman “Benjamin’s bruid”.
Naast haar werk voor volwassen lezers schrijft Keuls bij tijd en wijle
ook kinderboeken, zoals “Domientje
en haar familie” (2003).
Wilt u meer weten over de Venen
Literair avonden dan kunt u bellen
met Anneke van Gessel, tel. 0297261382 of met Erwin Horwitz, tel.
0297-263195

Jaqueline Smit de derde generatie
Smit Schoenen
Mijdrecht – Per 1 januari jl heeft
Jaqueline Smit ( 35) uit Mijdrecht
het stokje overgenomen van haar
vader en is hij eigenaar ban Smit
Schoenen, gevestigd in winkelcentrum de Lindeboom in Mijdrecht.
Zij is daarmee de derde generatie
Smit, maar wel de eerste vrouw.
Jacqueline is geen onbekende in de
zaak, zeker niet.
Zij is al 17 jaar werkzaam bij haar
vader, waarvan ook 13 jaar mede eigenaar.
Maar nu is ze alleen eigenaar. Pa
en ma Smit zullen zeker niet helemaal uit beeld verdwijnen. “ Zonder
werk kan ik niet”, aldus Smit”, ik ben
nu echter in dienst van mijn dochter. Ook leuk”.

Spelend Schilderen, Acryl
en Aquarel
Uithoorn - Joke Zonneveld start een
nieuwe serie lessen: “Spelend Schilderen, Acryl en Aquarel”. Tijdens
haar lessen ligt de nadruk op het
schilderen vanuit de beweging. Het
gaat om het proces van het schilderen te ontdekken, niet om het resultaat. Je maakt kennis met verschillende thematieken uit de schilderkunst en leert tegelijk hoe de verschillende materialen elk hun eigen
uitdrukkingsmogelijkheden
hebben. Afwisselend werk je per the-

ma met acryl en aquarel om te ontdekken welk materiaal bij jou past
om uit te drukken wat in je leeft. 9
lessen voor 170,- euro, inclusief alle materiaal, koffie en thee. Plaats:
Centriek 86, Atelier De Rode draad,
Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6 te
Uithoorn.
Data: vanaf zaterdagmiddag 16 januari 2010. Uitgebreide informatie: www.jokezonneveld.nl of 0206418680
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Op wat kleine akkefietjes na....

OUD EN NIEUWVIERING IN DE KWAKEL WEER OERGEZELLIG

De Kwakel - Voor het 4e jaar lag de organisatie van de Oud- en Nieuwviering in De
Kwakel in handen van Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel. Vanaf 10 uur, het tijdstip
waarop officieel vuurwerk afgestoken mocht
worden, begonnen de vrijwilligers te surveilleren door het dorp. Deze rondes zijn doorgegaan tot de start van het Oud- en Nieuwfeest voor het dorpshuis. Er werd vuurwerk
genoeg afgestoken, maar door vrijwel alle
jongeren werd goed rekening gehouden met
de regels om geen mensen, dieren, straatmeubilair, etc. in gevaar te brengen.
Kort na de jaarwisseling liep het feestterrein gestadig vol met dorpsgenoten die elkaar een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen. Buiten het met hekken afgezette feestterrein, werd groots uitgepakt met vuurwerk,
waarbij goed gebruik werd gemaakt van de
speciaal daarvoor bestemde rekken om het

vuurwerk in te plaatsen. Tussendoor konden
mensen zich warmen bij de vuurkorven, of in
één van de twee feesttenten, waar zelfs een
open haard gezellig stond te knetteren. Vader
en zoon Kas zorgden voor resp. de drankjes
en muziek. Ook hapjes en oliebollen waren
ruim voldoende aanwezig. Tegen half 3 keerde de rust terug voor het dorpshuis.
Akkefietjes
Over de hele dag genomen zijn er op enkele
kleine akkefietjes na geen noemenswaardige
incidenten geweest, zodat de vrijwilligers uiterst tevreden en met gepaste trots –met name op de jeugd-, terug kunnen kijken op een
geweldige oudejaarsviering.
Zowel de Midwinteravond als het Oud- en
Nieuwfeest zijn mede mogelijk gemaakt door
de volgende sponsoren: Rabobank (hoofdsponsor), Buurtbeheer De Kwakel, De Kwa-

kelse Veiling, Gemeente Uithoorn, Woongroep Holland, Van Doorn verzekering, Klaas
Pols visboer, A.J. van Rijn tweewielers, Rob
Klijn hout, Poldersport, Van der Veldt bronbemaling, Jacco Vijfhuizen sloopwerken,
H.M.S. Toilette, Jaq Oosterveer assurantiën,
Firma Röling, Fruitpaleis, Frans Kooyman auto’s, Kooyman b.v. sierbestrating, Café Bolle Pouw, Henk Brouwer, Restaurant Leenders, Martin van Zaal beschoeiingen, Van
Zaal transport, Omtzigt, Schijf sloopwerken,
Thamen voortgezet onderwijs, Schalkwijk
supermarkt, Kneppers bouwbedrijf, Snackbar ‘t Trefpunt, Hot in Hair kapsalon, Care
4 hair kapsalon, Bakker Westerbos, Slager
van Eijk en Veld, Basisschool De Zon, Parkotech Living, De Quakel dorpshuis en de Familie Röling.
Meer informatie over de vuurwerkgroep is te
vinden op www.vuurwerkgroepdekwakel.nl

Foto’s: Annemarieke Verheij (www.verheijfotografie.nl)
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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.

Open brief aan
Woongroep Holland over
wel of niet renoveren
Europarei
Op donderdag 17 december j.l., vergaderde de
gemeenteraad over de modernisering van flats op
Europarei en de mogelijke sloop van de Churchill, Gasperi- en Straatburgflat. Aanleiding was het
gemeentelijke evaluatierapport ‘Evaluatie aanpak
Europarei in Uithoorn’. Bij dit agendapunt konden
raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Eén
van mijn vragen wilde de wethouder echter niet
beantwoorden, want die vraag zou de Woongroep
Holland moeten beantwoorden. Vandaar dat ik me
nu tot u wendt.
Waar gaat het precies om? Uit interviews met
bewoners van de drie flats zou blijken dat voor
velen een woning elders in Europarei of elders
in Uithoorn bespreekbaar is (conclusie 19 van
het evaluatierapport). Ook zouden huurders de
herontwikkeling als nieuwe kans zien om een
andere woning te bemachtigen (conclusie 20). Deze
woonwensen zijn m.i. begrijpelijk, alleen vraag ik mij
af of alle geïnterviewden voldoende beseffen dat dit
gevolgen kan hebben voor hun woonlasten. Want is
het niet mogelijk dat die huurders bij ‘gedwongen’
vertrek geconfronteerd worden met een hogere
huurprijs en een lagere of zelfs weggevallen
huursubsidie?

Mijn vraag aan u is de gevolgen voor de woonlasten
van de betrokken huurders inzichtelijk te maken.
Het gaat dus om huurders die –in geval van sloopmoeten vertrekken en willen verhuizen naar een
vergelijkbare woonruimte (vier kamers, bruto
100 m2 groot) in Uithoorn. Wat zijn de mogelijke
gevolgen voor de huurprijs, de huursubsidie en dus
de resterende woonlasten?
Ik zie gaarne uw reactie tegemoet. De informatie kan
mij als raadslid enorm helpen een completer beeld
te krijgen van de situatie rondom de drie flats.
Hoogachtend,
Benno van Dam
Raadslid Ons Uithoorn
p/a Laan van Meerwijk 16
1423 AJ UITHOORN
P.S. In de raadsvergadering waren alle vragen
en antwoorden openbaar. U begrijpt dat ik die
openbaarheid graag in stand houdt, ook nu ik word
doorverwezen naar de Woongroep Holland. Daarom
is dit een open brief, met een cc naar de Uithoornse
kranten.

Thamerdal III toegetakeld
Ik woon in een wijk die tot voor kort een van de
mooiste delen van Uithoorn was: Thamerdal, een plek
die bekend stond om zijn groen. Je kreeg bij ons altijd
het gevoel dicht bij, ja zelfs in de natuur te wonen
door de uitbundige struiken met hun bloesems of
bessen, al naargelang het seizoen. Het zwakste
punt van de wijk was altijd wel het groenonderhoud.
In het buurtprogramma ’08-’09 staat dat er een
groenverbeteringsproject is opgezet om de kwaliteit
van het openbare groen te verbeteren, door o.a. het
verwijderen van onkruid, het snoeien van bomen (2x
per jaar) en het aanbrengen van nieuwe beplanting.
Ik ben erg geschokt en verdrietig over de manier
waarop de gemeente aan dit groenverbeteringsproject
vorm geeft. In de week voor Kerst nota bene
(budgettair beter te verantwoorden??) is er in
Thamerdal begonnen om het kenmerkende en zeer
gewaardeerde groen met grof geweld uit te rukken
wat resulteert in kale plekken waar eerst lieflijke
struiken stonden. Alle charme is weg van de eens zo
prachtige hofjes rond de witte huisjes.
Ook met nieuwe beplanting zal het nog lang duren
voordat Thamerdal weer zo groen en sfeervol is als
voorheen.
Wat is er met die plannen gebeurd? Of waren het loze
beloftes?
Ongeveer tweeënhalf jaar geleden is er ook al een deel
van de struiken weggehaald. Het groen dat er voor in de
plaats is gekomen is mag de naam niet eens hebben.
Het zijn armetierige, zielige sprietjes die binnen de
kortste keren door onkruid worden overwoekerd. Op
deze manier blijven deze plantsoentjes een armoedige
aanblik geven.
De gemeente past zich helaas goed aan bij de
moderne wegwerpmaatschappij: niet opknappen
(snoeien) maar vervangen (uitrukken en rooien).
Inderdaad, enkele van de heesters waren wel erg
hoog opgeschoten na jarenlang gebrekkig onderhoud.
En sommige hingen wel een beetje over de paadjes

(maar het onkruid ook!). Het enige dat nodig was om
deze te fatsoeneren was het jaarlijks terugsnoeien. Ik
heb begrepen dat voor het huidige project 25.000,
- is uitgetrokken. Voor een dergelijk bedrag kan er
veel en vaak gesnoeid worden! En goed geschoffeld
worden! Er was dus geen enkele reden om de struiken
zo maar uit te rukken.
Behalve verdriet voel ik ook boosheid over het hele
gebeuren: op 11 december ontving ik de aankondiging
van de renovatie groenvoorziening en nog die zelfde
dag kwamen de manschappen met zwaar geschut de
bomen kappen om kort erna de overgebleven groene
juweeltjes om zeep te helpen.
Er is geen eerdere informatie vanuit de gemeente
gekomen, niets in de weekbladen, de bewoners
ter plekke is niets gevraagd. Er is dus geen sprake
geweest van transparantie, overleg en inspraak, geen
enkele vorm van communicatie. Er is rücksichtslos te
werk gegaan!
Misschien is dit een strategie van de gemeente om
protesten van bewoners te voorkomen.
Ik wil het echter niet ongemerkt laten passeren. Ik
zou graag willen dat de gemeente zich realiseert waar
zij mee bezig is; dat dit zo niet had mogen gebeuren
en dat het nu nog resterende groen moet worden
gespaard en met behulp van passend onderhoud moet
worden behouden. Uiteraard moeten de kaalgeslagen
plekken zo snel mogelijk worden opgevuld met groen
van kwaliteit, niet door gras waardoor er veel privacy
verloren gaat en de witte huisjes als doel zullen dienen
voor de voetballers onder ons. Er moet voor worden
gezorgd dat de nieuwe aanplant zo snel mogelijk het
verwijderde groen kan vervangen zodat de wijk weer
enigszins in haar oude glorie kan worden hersteld.
In de tussentijd doe ik de gordijnen maar wat vaker
dicht en zal ik maar niet te veel rondkijken als ik door
de buurt loop.
Mw. Prinsen uit Uithoorn

Nieuwe Meerbode - 6 januari 2010

pagina 9

Eerste

Midwinteravond
in De Kwakel
zeker voor
herhaling
vatbaar

De Kwakel - Ter gelegenheid van het Oud- en Nieuwfeest in De
Kwakel (zie artikel elders in deze krant) wordt een dag of wat eerder een feesttent geplaatst. “Ook zonde zo’n lege tent”, zo dachten
de bestuursleden van Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel, “daar
kunnen we wel wat mee doen”. En zo heeft afgelopen dinsdag de
Midwinteravond plaatsgevonden.
Enorm spannend voor de organisatoren, want je weet nooit of het
idee aanslaat bij de mensen. Maar het aantal mensen dat zich van
te voren aanmeldde om – voor een gering bedrag - te komen eten,
beloofde veel goeds. Uiteindelijk hebben tussen 17 en 20 uur zo’n
200 Kwakelaars genoten van een heerlijke boerenkool en/of hutspot, bereid door de plaatselijke slager. Mét worst en gehaktballen
natuurlijk. De sfeer zat er goed in. Jong en oud heeft zitten smul-

len, meegezongen en zelfs gedanst op de door dj Michel Kas uitgezochte muziek. Wie van al dat feesten dorstig werd kon terecht bij
de altijd vriendelijk lachende barman Piet Kas. Na afloop van het
feest was iedereen het er unaniem over eens: volgend jaar willen
we weer een boerenkoolfeest!
Het bestuur van stichting Vuurwerkgroep De Kwakel dankt iedereen die er voor gezorgd heeft dat De Kwakel weer een geweldig
feest rijker is geworden en wenst iedereen een gezond en gelukkig
2010 toe! Wie nog wil nagenieten van of nieuwsgierig is geworden
naar dit feest kan foto’s bekijken op www.vuurwerkgroepdekwakel.nl en/of bestellen via de fotowebsite van Annemarieke Verheij
(www.verheijfotografie.nl).
Foto’s: Annemarieke Verheij
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Amstelplein december PRIJZENFESTIJN

was weer een groot succes

Uithoorn/De Ronde Venen – Honderden mensen waren gekomen zaterdagmiddag jl. naar winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn. Deze middag zouden de
prijswinnaars worden bekend gemaakt van de grote Amstelplein december actie. De hele maand december kon je kassabonnen sparen. Je moest er drie (van
verschillende winkels) in een envelop doen. Je moest bij elkaar voor minimaal
50 euro hebben gekocht en je deed al mee. Je kon net zoveel enveloppen inleveren als je wilde.
De prijzen die je kon winnen logen er ook niet om. Zoals bekend zijn de winkeliers
van winkelcentrum Amstelplein niet zielig met hun prijzen. Er waren maar liefst
twee reischeques te winnen ter waarde van ieder 1000 euro. Ook was er een prijs:
1 minuut gratis winkelen bij AH Jos van der Berg en tien verrassingspakketten.
Wel was er een heel belangrijke eis: Je moest persoonlijk bij de prijsuitreiking
aanwezig zijn. Was je er niet, dan werd de volgende envelop getrokken. Wel, dat
hadden de mensen goed in hun oren geknoopt. Met honderden waren ze aanwezig. Toch waren er nog een zestal niet aanwezig, waarvan zelfs de prijs van 1
minuut winkelen.
Mevrouw Tabbeling uit Uithoorn was echt een geluksvogel. Zij won niet alleen
een verrassingspakket, maar ook nog eens een reischeque van 1000 euro. De
heer Van der Waals uit de Amstelhoek was de tweede gelukkige met een reischeque en Thea Seijmonsbergen uit De Hoef won de 1 minuut gratis winkelen.
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“Het is écht waar, iedereen kijkt naar je uit”

Herman Pleijster na 40 jaar
postbezorging met de vut

Zaterdag 16 januari 2010…..

Tweede prinsendweilbal,
goede doelen dweilfestival
De Ronde Venen - 2 jaar geleden
ontstond het idee bij een groep enthousiaste DORST/Vios/Huts Geklutste Kliek/ AJOC leden om een
jaarlijks terugkerend indoor muziekfestijn te organiseren en de opbrengst van deze avond te schenken aan een goed doel. Dit resulteerde in het 1ste Prinsendweilbal
in januari 2009. Een 6 tal dweilorkesten speelden deze avond ruim
2000,- bijeen voor het Johannes
Hospitium.
16 januari 2010
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor het 2e Prinsendweilbal alweer
in volle gang. Het beloofd weer een
geweldig feest te worden, er komen
namelijk 6 dweilorkesten die stuk
voor stuk een geweldig stuk muziek uit de oude doos en van deze
tijd spelen. Een veel gestelde vraag
is, wat moet ik ervan moet verwachten? Het wordt geen stijldans of hos
feest met alleen carnavals muziek
maar een avond met maar liefst 120
live muzikanten die muziek spelen
van vroeger en nu en dat voor een
entreeprijs van 2,50 en consumpties
voor maar 1,50. Waar vindt je deze
combinaties nog??? Bij ons dus…
De orkesten
De 6 deelnemende orkesten zijn
bekend. Orkesten als Nix dus uit
Noordwijkerhout, De Pretnoten uit
Lisse, ’t Satte Erremenieke uit Zwijndrecht, Nou toe maar uit Leiden en

de Damstampers uit Amsterdam repeteren zich nu al in het zweet voor
een spetterende avond. 5 orkesten die allen de nodige prijzen op
hun naam hebben staan van diverse
wedstrijdfestivals en dus echt wat
waar hebben te maken. Ook Dweilorkest DORST kan bij hun thuis
wedstrijd natuurlijk niet gemist worden en zal haar nieuwe set aan u
presenteren. Voor nadere informatie
van de deelnemende orkesten, kijk
ook eens op www.prinsendweilbal.
nl.
Het goede doel: Gteam toernooi 2010
Het goede doel voor het 2e Prinsendweilbal is het Gehandicapten
voetbaltoernooi 2010.
Als afsluiting van het voetbalseizoen
wordt er een jaarlijks terugkerend
voetbaltoernooi georganiseerd. Een
toernooi voor en door mensen met
een verstandelijke handicap. Alles
aan dit toernooi wordt door de leden en leiding zelf georganiseerd en
gefinancierd. Organiseren kan bijna
iedereen maar financieren is in dit
geval erg moeilijk, alle kosten moeten door de leiding opgehoest worden waardoor er veel met sponsors
en vrijwilligers gewerkt moet worden. Met de opbrengst van het Prinsendweilbal willen we graag helpen,
en ze een grandioze dag bezorgen.
De spelers verdienen dit, want helaas vallen ze immers bij de gewone
voetbalteams of verenigingen vaak

tussen wal en schip omdat ze niet
mee kunnen komen. Daarom is dit
toernooi uniek.
Het Muziekprogramma
16 januari
Het programma is qua speeltijden aangepast, niet iedereen was
vorig jaar gecharmeerd van 5 uur
dweilmuziek. De vijf gastorkesten spelen nu 2 x 15min en DORST
1x15min. We beginnen om 20.30 uur
en om uiterlijk 24.00 uur sluiten we
het dweilwerk af met de bekendmaking van het eindbedrag voor het
goede doel 2010. Na middernacht
gaat de avond verder op muziek van
de gezellige huis DJ.
Kom op zaterdag 16 januari dus naar
het clubgebouw van Ajoc “Immitsj”
aan de Windmolen 75 te Mijdrecht
voor een nu al legendarische avond
vol muziek, show en gezelligheid. .
Sponsors gezocht
De organisatie van het 2e Prinsendweilbal is nog op zoek naar
sponsoren, dus als u nog iemand
weet? Wij verzorgen een pracht
pakket aan reclame, samen met een
aantal genodigden krijgt men een
heerlijke muziekavond op 16 januari aanstaande en op de koop toe
ondersteund u ook nog eens het Gteam toernooi, wat wilt u nog meer.
Meer informatie over het 2e Prinsendweilbal en de sponsormogelijkheden vind u op de website. www.
prinsendweilbal.nl

Valse brandmelding bij
Veenlanden College
Mijdrecht – Maandagmiddag: een
brandmelding bij het Veenlanden
College. Geen oefening.. allemaal
naar buiten.
Dat ging goed. Iedereen stond in
een mum van tid- met of zonder jas
– op het schoolplein.
Rook? niemand zag rook. Vals alarm
dus. De brandweer kwam eraan met
alle toeters en bellen. Niets aan de
hand jongens, sorry.
Ook onze fotograaf was afgegaan
op de melding en maakte bijgaande foto’s, waarop te zien is dat
een medewerkster van de school
de brandweer inlicht dat er gelukkig niets aan de hand is en de foto
van de leerlingen op het best koude
schoolplein

Mijdrecht - Op oudejaarsdag sorteerde Herman Pleijster in het TNT
sorteercentrum aan de Nijverheidsweg voor het laatst de post voor zijn
‘wijk’, de Bovendijk in Wilnis. Met ingang van 16 januari kan hij gebruik
maken van de vervroegde uittreding
regeling, de vut. In zijn geval was dat
(nog) mogelijk. Omdat hij nog een
aantal vakantiedagen tegoed had,
zwaaide hij op 31 december al af.
Herman, die op tweede kerstdag 61
jaar werd, trad op 1 december 1969
bij de toenmalige PTT in dienst waar
hij begin 1970 in Breukelen een opleiding van zes weken kreeg. “Ik kan
mij herinneren dat het al die weken
voortdurend regende. Dan ben je er
meteen aan gewend als je met regen je wijk moet lopen. Dat heeft mij
later dan ook nooit gedeerd,” licht
Herman toe. “Heel handig is wel dat
de nieuwe generatie postbezorgers
tegenwoordig met een plattegrond
de wijk in worden gestuurd. En die
hoeven alleen nog maar post rond
te brengen, want de pakketpost
wordt door een andere afdeling van
TNT bezorgd. Wij hadden vroeger
meer om handen in de wijk. Wij waren bijna een compleet kantoor, op
de fiets wel te verstaan! Melkgeld
en kinderbijslag uitbetalen, stortingen en post meenemen en we verkochten tussendoor ook nog post-

het werk een biertje drinken,” herinnert Herman zich nog goed. “Op de
Herenweg hadden we adressen bij
particulieren waar we geregeld koffie mochten drinken. Daar hoorde je
natuurlijk ook het nodige over de familie en wat er zoals in het dorp bij
deze en gene gebeurde. Daarbij waren leuke dingen als geboorte van
kinderen, maar ook dat er dierbaren
waren overleden. Het contact met
de mensen was altijd heel informeel
en betrokken. Die betrokkenheid
uitte zich ook tijdens de dijkverschuiving in Wilnis, nu al weer meer
dan zes jaar geleden. Ondanks het
feit dat het een smeerboel was, hebben de collega’s ik toch steeds op
tijd de post gebracht. Dat werd heel
erg gewaardeerd. Geen wonder dat
we daar wel eens een beetje bleven
hangen om over de overlast en de
opruimwerkzaamheden te praten.
Je had een band met elkaar. Door al
die jaren heen heb ik het inderdaad
als postbezorger zo ervaren dat iedereen naar je uitkijkt! Dat hoor je
nu vaak in een commercial bij Sky
Radio. Alsof het iets nieuws is, maar
in feite was dat tientallen jaren geleden ook al een feit. Aan de andere kant is het in mijn ogen tegenwoordig toch veel zakelijker en onpersoonlijker geworden. Waar je
vroeger een ‘band’ opbouwde met

bijna niemand meer. Behalve wijzelf
gebruikten ook anderen de buitenbus voor kranten en reclamefolders.
Het gevolg was dat die vaak goed
vol zaten.”

zegels aan de deur bij wie ze nodig
had. Toen boden we waar voor ons
geld, maar dat is nu anders. Tegenwoordig vindt het management dat
je als postbezorger ‘te duur’ bent. Ja,
als je steeds meer werk weghaalt of
opheft omdat het onder de naam
TNT allemaal anders moet, groeien de verhoudingen natuurlijk ook
scheef… TNT moest ook internationaal getint worden. Door de boel
op te delen zou het allemaal efficiënter, zakelijker en dus goedkoper verlopen. Wat dat betreft heeft
die overgang uiteindelijk een behoorlijke – zeg maar negatieve - impact gehad op het functioneren van
het postbedrijf en op de betrokkenheid van de medewerk(st)ers. De lol
van het werk ging er af. Daar kwam
nog bij dat de liberalisering van de
postmarkt er ook niet in positieve
zin aan heeft bijgedragen. Het geeft
eerder onrust. Vandaag de dag is
het zelfs zo dat TNT door alle invloeden een beroep op haar personeel
moet doen om loon in te leveren zodat andere collega’s aan het werk
kunnen blijven. Zo niet dan vallen
er een heleboel ontslagen, luidt het
dreigement. Dat is iets wat niet door
de mensen op prijs wordt gesteld.
Zij zijn er immers niet de oorzaak
van dat het vandaag de dag minder
goed dreigt te gaan met het postbedrijf.”

de bewoners in je wijk waar je altijd
liep, is dat gevoel er bijna niet meer.
Ook al omdat we met de collega’s
regelmatig van wijk moesten wisselen en je ook steeds minder mensen
spreekt omdat die niet meer thuis
zijn overdag. Iedereen werkt immers. Na de jaren in Wilnis werden
we in Mijdrecht over de wijken verdeeld. Elke dag kreeg je een andere wijk, waarbij je op de fiets vertrok vanaf het kantoor aan de Nijverheidsweg. Dat is vandaag de dag
nog zo.”

zou hebben kunnen maken. En dan
houd ik nog ruim over schat ik in.”

Mooie tijd
Herman Pleijster is geboren en getogen in Kockengen. Toen hij begon in Breukelen was dat ‘naast de
deur’. Op de brommer naar het werk
was geen probleem. Toen maakte Breukelen nog deel uit van een
groter postdistrict. Na enkele jaren werd Herman aangewezen om
in te vallen voor zijn collega Ari van
Dam in Wilnis. Herman had geen
bezwaar zolang het maar niet Vinkeveen was, want dat was vanuit
Kockengen gezien toch wel wat te
ver weg. Zo kwam Herman in Wilnis terecht waar hij op de fiets de
post en de bestellingen afwerkte.
Hij zegt hier de mooiste tijd te hebben meegemaakt. Onder meer die
bij Herman van Soest die een postkantoor in de Dorpsstraat had en later bij Roodhard op de Oudhuyzerweg. Ook aan de Eendracht in Wilnis zijn er postactiviteiten geweest.
“Op enkele plaatsen waren we zelfs
eigen baas. De echte ‘baas’ kwam
dan wel eens opdraven als een verjaardag was en dan konden we na

Buitenbussen
Herman maakte ook de opkomst
van de groene buitenbussen mee
als een huis wat verder van de
straat stond. In de buitengebieden
zie je die vaak als een rijtje bij elkaar
staan, maar ook los per huis. Voorbeelden te over: de Bovendijk, de
Herenweg in Vinkeveen, Demmerik,
Achterbos en de Padmosweg in Wilnis. Om er maar een paar te noemen.
“Dat werd als een fysieke besparing
gezien voor de postbezorgers omdat die nu niet meer helemaal naar
het huis hoefden te lopen. In het kader van de efficiency hebben ze ooit
met een computer uitgerekend hoelang een bezorger over een bepaalde route mag lopen. Als je dat afzet tegen je salaris werd je dus voor
die uren betaald. Maar als sommige (oudere) bewoners vroegen of je
toch de post aan de deur wilde bezorgen, kostte dat (extra) tijd, waarvoor je dus niet betaald werd. Anders gezegd, dan kostte deze serviceverlening jou geld. Zelf zou ik er
geen moeite mee hebben gehad de
post aan de deur af te geven of door
de brievenbus te doen. Want met de
postbus aan de weg verdween ook
het persoonlijke contact. Je sprak

De afgelopen jaren behoorde de
Bovendijk in Wilnis tot zijn bestelwijk. Tot aan de laatste werkdag dat
Herman met een zekere passie de
post sorteerde en bezorgde, deed
hij dat in een autodienst. Dit hield
verband met de leeftijdcompensatie
(normenreductie) zoals dat wordt
genoemd. Soms bezorgde hij ook
in Woerdense Verlaat als dat van
hem werd gevraagd. De jaren echter zijn gaan tellen en postbezorger
behoort tot de ‘slijtende’ beroepen.
Kortom, het lopen is wat moeilijker
geworden. Desgevraagd geeft Herman aan dat hij niet kan inschatten
hoeveel kilometer hij in zijn werkzame leven als postbezorger te voet en
per fiets heeft afgelegd. “Alleen al in
de jaren waarbij ik in de buitengewesten de post heb bezorgd zal dat
al gauw tussen de 35 en 45 kilometer per dag zijn geweest. Dat is overigens inclusief Woerdense Verlaat.
In de woonwijken zijn de afstanden natuurlijk minder. Maar ik denk
dat ik de wandeltocht van hier naar
Santiago de Compostella in Spanje en terug er wel gemakkelijk van

Mohikaan
Op zijn laatste werkdag laat Herman weten dat hij het contact met
zijn collega’s en het praatje met de
mensen bij wie hij de post bezorgde
wel zal missen. Hij voelt zich als ‘een
laatste der Mohikanen’. Veel postbezorgers na hem zullen de veertig
jaar in hetzelfde beroep wellicht niet
(meer) volmaken. Bang voor verveling nu hij veel vrije tijd krijgt is Herman niet. “Mijn vrouw en ik kunnen nu meer aandacht besteden
aan onze twee kleinkinderen, een
van onze zoon, de andere van onze dochter. Die komen vanzelfsprekend straks regelmatig bij hun opa
en oma op bezoek. Verder houden
we van wandelen en fietsen en zelf
fotografeer ik graag,” aldus Herman
die bij dezen iedereen bedankt voor
de goede wensen en warme handdrukken die hij onderweg op zijn
laatste rondgang van talloze mensen heeft gekregen. Herman: “Natuurlijk bedank ik ook mijn collega’s
voor de fijne samenwerking gedurende al die jaren. Met elkaar hebben we een unieke tijd gehad en ervoor gezorgd dat de post altijd op
tijd kwam, uitzonderingen door calamiteiten daargelaten. “Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond
2010 en hoop oprecht dat al mijn
collega’s met een behoorlijke beloning aan het werk kunnen blijven bij
TNT. Mensen, het ga jullie goed en
tot ziens!”
Samen met Herman gingen nog drie
van zijn collega’s met ‘pre-pensioen’,
te weten Arie van der Laan (sinds
1973 in dienst). Willem Schouten
(1977) en Agnes Versteeg (1986).

Start nieuwe cursussen
Kinderen van gescheiden ouders
Mijdrecht, intakegesprekken 13 en 27 januari

ZwangerschapsCoaching
Mijdrecht, start doorlopend
Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwezorg.nl
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zich presenteren op Regionaal en
Nationaal gebied. Rond de Amstel
leeft, en dat kan alleen net als in andere verenigingen bij de gratie van
de werkende leden. Theo en Cor zijn
van die mensen, vanaf het begin dat
ze lid zijn geworden hebben zei vele werkzaamheden voor de club verricht, en dat was voor het bestuur
van Rond de Amstel reden om hen
bij de NPO voor te dragen voor deze bijzondere onderscheiding. Zo’n
onderscheiding krijg je niet zomaar,
daar moet je dus wel wat voor doen,
daar moet je veel voor doen.
Bestuur
Je moet je jaren verdienstelijk maken voor de duivensport d.m.v. bestuursfuncties of een bijzonder grote inzet voor de club en de duivensport. Het verschil tussen Theo en
Cor is dan weer, dat Cor zo’n beetje
alle bestuursfunctie bekleed heeft,

en dat Theo zijn werkzaamheden
altijd op de achtergrond deed, een
stille kracht dus. Er moest een beetje geëxperimenteerd worden om
beide liefhebbers gelijktijdig aanwezig te krijgen, en dat was tijdens
de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari
in het clubgebouw.
Voor de uitreiking moest ook een afdelingsbestuurder aanwezig zijn die
de uitreiking moest verzorgen, het
gaat dus allemaal officieel. Voorzitter Michel Verweij heette alle aanwezigen welkom, wenste iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar, en richtte toen het woord tot de jubilarissen. Met herinneringen en anekdotes vanuit het verleden, en het
voorlezen van de brief met de reden waarom beiden gedecoreerd
werden, speldde afdelingssecretaris Mevrouw Tiny van Santen beide de bronzen speld van verdien-

ste namens de Nederlandse Postduiven Organisatie op. Hierna werden beiden door alle aanwezige leden gefeliciteerd met hun onderscheiding. En hoe nuchter deze liefhebbers altijd zijn, ze liepen zo trots
als een pauw met hun onderscheiding door het clubgebouw, maar
waren ook zichtbaar verrast. Theo
en Cor nogmaals van harte gefeliciteerd, en dank voor het vele werk
wat jullie hebben verricht, en nog
steeds doen.
Namens P.V. Rond de Amstel wensen wij iedereen een Gezond, Gezond en Sportief 2010. en wilt u ook
eens kennismaken met de postduivensport, en hierbij denk ik juist aan
mensen die niet meer actief kunnen sporten, b.v. 40 plussers en Vutters, duivensport kan dat sportieve
gat voor u misschien opvangen. Er
word u alle informatie en hulp geboden om te starten.

Postduiven Vereniging “Rond de Amstel”

Theo Vlasman en Cor
van Bemmelen ontvingen
bronzen NPO speld
Regio - Zaterdag 2 januari was voor
Theo Vlasman en Cor van Bemmelen
wel een heel goed begin van 2010.
beide leden begonnen hun postduiven loopbaan in de jaren 1947/48,
en in 2010 hebben ze nog steeds
postduiven en doen ook nog steeds
aan de vluchten mee. Beide liefhebbers zijn ook nog steeds actief
in het wel en wee van onze vereniging, en voeren verschillende werk-

zaamheden uit. Het enige verschil is
dat Theo Vlasman vanaf het begin
lid is van toen nog Ons Genoegen,
nu door de fusie Ronde venen Rond
de Amstel heet. Cor werd in het seizoen 1961/62 lid van Ons Genoegen, hij was eerst lid van de Witpen
in Nieuwveen. Ons Genoegen werd
in 1922 opgericht, en heeft vele prominente duivenliefhebbers gekend,
die ook landelijke bekendheid ge-

noten, een daarvan van Keurmeester Tinus duif of wel Tinus Winters
uit De Kwakel. Vele liefhebbers die
wij in den lande tegenkomen spreken met respect over deze man,
maar ook nu heeft en ondanks dat
Ons Genoegen nu Rond de Amstel
heet prominente liefhebbers onder
haar dak. Als we naar de laatste jaren kijken, dan zien we weer andere liefhebbers van Rond de Amstel

AKU in koude Leiden
Bosloop

Buurtbus wordt omgeleid
De Ronde Venen - Vanaf maandag
11 januari 2010 kan de Buurtbus
GEEN gebruik maken van de route aan de Oostzijde, vanaf de Spoorbrug tot aan de Schattekerkerweg,
dit in verband met de werkzaamheden voor de dijkverhoging. Waternet
en aannemer verwachten dat dit 10
– 12 weken zal duren, mits er geen
langdurig vorstverlet is.
De route van de Buurtbus zal moeten worden verlegd: Vanuit Uithoorn gezien:
- Er komt een noodhalte, juist voor
de Spoorbrug, voor het stoplicht, bij
huisnummer 13.
- De route gaat dan verder Linksaf
over de Oude Spoorbaan.
- Er komt een noodhalte ter hoogte
van de Meerendonckstraat.
- Dan Rechtsaf naar de Westerlandweg
- Vervolgens RECHTSAF naar de
Schattekerkerweg, en daar naar de
nieuwe noodhalte bij de kantine van
HSV, alwaar de bus keert.
Daarna wordt de vertrouwde route
weer opgepakt.

Noodhalte
Vanuit Mijdrecht wordt dezelfde route gevolgd, maar dan in omgekeerde richting! Ook dan wordt eerst de
noodhalte bij de kantine van HSV
aangedaan. Dit betekent voor de
passagiers van de Oostzijde en de
Merelslag, dat zij gedurende die periode kunnen in- en uitstappen bij
de noodhalte nabij de Spoorbrug,
ter hoogte van Oostzijde 13, of bij de
noodhalte bij de kantine van HSV.
Voor de goede orde moet gemeld
worden, dat de halten aan Oostzijde
en de stalling aan Oostzijde 68, gedurende deze periode zijn opgeheven. De bussen zijn bereikbaar volgens het schema: Bussen die Uithoorn op de even uren aandoen zijn
bereikbaar onder telefoon nummer
06.53.80.87.44 Bussen die Uithoorn
aandoen op de oneven uren hebben telefoon nummer 06.83.21.92.09
Gedurende de omleiding: Zaterdags: in de even weken: nummer
06.53.80.87.44 En in de oneven weken: nummer 06.83.21.92.09.
Bestuur en chauffeurs van de Buurtbus danken u voor het begrip.

André Looij wint met overmacht NK Baanwielrennen
Regio - Waar de meeste sporters
rond kerst een rustperiode inlassen is het voor de baanwielrenners
topdrukte. Tussen kerst en nieuw
vindt traditiegetrouw het NK Baanwielrennen plaats. Dit jaar had de
UWTC diverse troeven in handen
voor mooie uitslagen. Bij de nieuwlingen stonden André Looij en Thijs
Leijgraaff aan de start. Zij moesten
4 onderdelen rijden en degene die
gemiddeld het beste was zou met
de NK titel naar huis mogen! Dit
jaar stond er geen maat op André.
Hij won alle 4 de onderdelen en wist
zo op fenomenale wijze de titel voor
zich op te eisen. Thijs had lange tijd

Kienen bij
Serviam

Start nieuwe groepen
muziek in de Kring
De Ronde Venen - Vanaf woensdag 20 en donderdag 21 Januari
zullen de nieuwe groepen van Muziek in de Kring gaan starten. De
cursus duurt 8 weken en is bedoelt
voor (groot) ouders met hun kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot
4 jaar. Tijdens de cursus gaan we op
muzikale ontdekkingstocht.
We leren allerlei muziekinstrumenten kennen, zingen bekende en
nieuwe liedjes en doen veel muzi-

kale spelletjes. Ook ontmoeten we
Sem de giraf, die de kinderen elke
week persoonlijk begroet. De cursus
vind plaats op woensdag en donderdagochtenden in de recreatiezaal van Zuiderhof, Futenlaan 50.
Voor meer informatie over de cursus
of als u zich wilt aanmelden, neemt
u contact op met de docent Angela Smit-Strubbe, 0297-265531 / 0652237152

Uithoorn - Op zaterdagavond 9 januari organiseert stichting Serviam
weer een gezellige bingoavond in
het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en

Klaverjasmarathon

De Kwakel - Over ruim 3 weken, op
zaterdag 6 februari, wordt in Dorpshuis ‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16
de tweede Dorpshuis Klaverjasmarathon gehouden.
Er wordt gekaart van 10.00 uur ‘s
morgens tot 6 uur ‘s middags. De
zaal is open vanaf 9.30 uur.
Inschrijving 10,- euro (waarbij inbe-

uitzicht op de 3e plek, maar moest
in de afsluitende puntenkoers de
concurrentie net voor laten gaan
waardoor hij 4e werd. Bij de junioren stond Dennis Looij aan de start
met ambities op de snelheidsonderdelen. Deze topsprinter uit Wilnis
wist op de 1 kilometer tijdrit en in
het sprinttoernooi zilver te pakken.
Op de koppelkoers en scratch pakte deze veelvraat brons en wist het
NK af te sluiten met een 4e plek op
de keirin. Hiermee heeft Dennis absoluut zijn kandidatuur gesteld voor
het WK Baan aankomende zomer in
Italië! Voor meer informatie kijk op
www.uwtc.nl/wielren
we beginnen om 20.15 uur Op deze avond kunt u weer vele mooie en
leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.
grepen een kopje koffie, 2 broodjes
en een kroket) bij het Dorpshuis. tel.
0297 531528
Let op: De inschrijfdatum sluit op
dinsdag 2 februari!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Regio - Als opmaat voor de 10 Engelse mijlen van Uithoorn, later op
de 31e van deze maand, was de
tweede loop van het Zorg en Zekerheidcircuit een goede test voor de
atleten.
Blootgesteld aan de weerselementen die wel eens bepalend voor de
gehele winter zouden kunnen zijn,
bonden drie en twintig leden van de
lopers groep de strijd aan.
Ondanks de stralende zon was het
verraderlijk vrieskoud hetgeen bij de
meeste tot uiting kwam in de gelopen tijden.
Ook verliep de start van de 10 km.
wat chaotisch door het voor de lijn
te willen starten van kibbelende lopers, waardoor de deelnemers van
de 14,4 km nog een extra 10 minuten moesten koukleumen. Het traject van 15 km. kon bovendien niet
geheel afgelegd worden, met als
oorzaak een te glibberige 600 meter, vandaar de 14,4 km!
Desondanks liepen Anouk Claessens en Jolanda ten Brinke weer de
“sneeuw”sterren van de hemel met
een eerste en tweede plaats overall
op de 14,4 km.
Anouk scoorde een 55.51 en Jolanda 56.32, waarmee laatstgenoemde
wel eerste werd in haar klasse.
Karin Versteeg liet zien dat ook een
kwakelse uit het juiste hakhout gesneden is met een 2e plaats achter
Jolanda in 60.42.
Bij de heren was Paul Hooigers weer
een klasse apart bij de vijf en vijftig
plussers door als eerste in een uitstekende 53.44 binnen te komen.
John van Dijk komt uit bij de heren
34-44 jaar en was de snelste AKU
deelnemer met een tijd van 50.15
waarmee hij vierde overall en tweede in zijn klasse werd.
Bram van Schagen en Harry Schoordijk bleven ook knap binnen het uur
en finishten in 57.49 en 58.41.

Eerste
Fred van Rossum kwam net boven
het uur uit in 60.43 en Arie Ligtvoet
had 1.12.13 nodig.
De 10 km. dames vijf en vijftig jaar
en ouder werd een prooi voor Atie
van Oostveen, die met 13 seconden
verschil op nummer twee nipt de
eerst plaats pakte in 49.24.
Baukje Verbruggen was hier de
snelste van AKU in een keurige
47.36, waarmee ze in haar groep 3544 jaar netjes vierde werd.
Ook Wil Voorn kan tevreden terug
kijken op haar optreden door na
Atie de derde plek binnen te halen
in 51.27.
Corrie van Dam miste kennelijk
noode haas Maarten en deed er nu
65.56 over in plaats van binnen het
uur een maand eerder..
Bij de heren ondervond ook Theo
van Rossum wellicht hinder van de
vorst. Hij bleef met 39.05 nog wel
onder de veertig, maar was toch beduidend langzamer dan in Lisse bij
de eerste loop van het circuit.
Mario Willemse, Richard Mayenburg en Maarten Moraal toonden
zich wel wintervast door keurig hun
aan hun stand verplichte tijden neer
te zetten met respectievelijk 44.31,
46.11 en 48.32.
John Celie had het heel wat moeilijker en was met zijn 48.34 zeker
drie minuten trager dan voorheen.
Hans Mooy deed het wel naar behoren met 48.54, terwijl Jaap Verhoef meestal wat sneller is dan de
52.34 die hij nu liet noteren.
Bram Menet kan echt goed tegen
de kou en was zelfs rapper dan in
de eerst loop met een eindtijd van
60.48.
Jeroen Breggeman nam de honneurs voor zij vader waar en finishte in een keurige 62.52.
Jos Lakerveld hield goed stand en
was met 65.02 vergelijkbaar met een
maand ervoor.

Open koppelmarathon
Biljartvereniging
“De Hoef ”
De Hoef - Op zaterdag 23 januari 2010 zal de biljartvereniging “De
Hoef ” een open driebanden toernooi organiseren, die met koppels
gespeeld zal gaan worden.
Als koppel kunt u van te voren aanmelden bij Hans van Eijk 0297593395.
Maar u kunt ook een koppel vormen
bij binnenkomst.
De happening zal plaatsvinden vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur.
Het driebanden koppeltoernooi
houdt in dat twee biljart spelers samen een aantal caramboles moet

halen, welke gerelateerd is aan hun
eigen gemiddelde.
Om de wedstrijden niet te lang te laten duren is gekozen voor verkorte
partijen. Het minimum aan caramboles is 4 + 4 = 8 caramboles en het
maximum is 10 + 10 = 20 caramboles, voor jou en je maat samen.
De inleg voor deelname aan het
toernooi is 5, - per persoon. Wie op
deze dag de meeste wedstrijden gewonnen heeft is de kampioen en zal
gehuldigd worden met een prachtige beker.
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Super Opkikkerdag samen met
Uithoornse vrijwilligers
door Martin Vermey
Uithoorn - Onlangs gingen er 20
vrijwilligers van de Sinterklaasaktie
Uithoorn , waaronder Martin Vermeij naar de Eemhof in Zeewolde, alwaar de Stichting de Opkikker een
Super Opkikkerdag organiseerden.
Dit is een dag om een ziek kind (Opkikkerkind)
en de rest van het gezin te laten
genieten van een fantastische dag,
waar alles kan en alles mag. Voor
deze dag waren er 50 gezinnen uitgenodigd, dit gaat in samenwerking met diverse ziekenhuizen .Omdat er aan zo’n dag een scala aan
activiteiten zijn zoals o.a. Helikopter vliegen, Legertank rijden, Sledehonden rijden, Politiebureau, Prins/
Prinsessenpaleis, Chocola Workshop, Drummen, Beautysalon, Limousine rijden, Reptielenverblijf,
Westernbungalow, Fotomodel, Aqua
Mundo(zwembad), kok zijn, Dansen, Koets, Brandweer, 4x4 terreinauto’s komt er organisatorisch ook
heel wat voor kijken. Er zijn zo’n
350 mensen in de weer om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit was voor de vrijwilligers van
de Sinterklaasaktie Uithoorn de 2e
keer dat zij bij zo’n Super Opkikkerdag aanwezig waren. Bij aankomst
in het Business-Center kregen alle vrijwilligers in het Business-point
de draaiboeken voor de desbetreffende gezinnen, tevens ontving men
een foto en filmcamera, om zoveel
mogelijk van deze dag vast te leg-

gen. Dit word later aan de deelnemende families aangeboden .
Peptalk
Na de peptalk van Pim van Asch van
de Stichting de Opkikker, werd ons
verzocht om langs de rode loper te
gaan staan om zo de gezinnen aan
de vrijwilligers te koppelen, de Lakei
verwelkom den de gezinnen met de
woorden, dames en heren hier zijn
ze dan de Familie ………. en onder
luid applaus, bracht de grote Super Opkikker ze naar de gezinnen .
Na de koffie met gebak en het welkomstwoord ging ik met mijn gezin De familie Wolf meisje genaamd
Lieve 4 jaar (Opkikkerkind ), broertje Pleun 5 jaar en de ouders Evelien en Jacco naar het eerste programmaonderdeel, Helikopter vliegen, het was een spannend begin,
eerst werden we met die grappige
Tuk Tuk karretjes naar de locatie gebracht, er werden aan het gezin tickets en gehoorbeschermers uitgedeeld, en daarna begon de Helikoptervlucht zo’n 10 min, het was helder weer dus er werd genoten van
een mooi uitzicht, over Zeewolde, Harderwijk etc op deze locatie
stond een tent waar men zich even
kon opwarmen en voor de kinderen lagen er kleurplaten en lekkere snoepjes, na de rondvlucht kregen de kinderen een mooi certificaat uitgereikt.
Kabouters
De volgende activiteit vond plaats

in een bungalowhuisje omgetoverd
tot Kabouterhuisje, hier mochten de
kinderen kabouter kleren uitzoeken en spelletjes doen met de “echte kabouters”. Om half een was er
een gezamenlijke lunch in Market
Restaurant. Om half twee werden
wij verwacht in Restaurant Saffraan
waar Choco Sjakie ons al op stond te
wachten, voor de Chocolade Workshop er lagen chocolaatjes in diverse kleuren en vormen, en er lagen
zakjes met vloeibaar chocola waar
je je vingers bij aflikt en daar wist
Pleun wel raad mee, er werd creatief gewerkt en zeker door Evelien,
die maakten er een waar kunstwerk
van, dit alles werd in een doos gedaan en kreeg men mee naar huis.
Op naar de laatste activiteit van de
dag, het Prinsessenpaleis voor Lieve
gaat een droom in vervulling, want
ze wil later Prinses worden. We lopen naar bungalownummer 160, de
rode loper ligt al voor ons klaar en
de Lakei staat ons al op te wachten,
de bungalow was van binnen ingericht als een echt paleis, en haar
droom komt uit ik heb een kind nog
nooit zo zien stralen, geweldig niet
alleen het Opkikkerkind als prinses
verkleed maar ook mama, en papa en Pleun als Prinsen, na het maken van wat staatsieportretten werden wij door de Lakei begeleid naar
de witte koets, bekleed met fluweel,
met daarvoor twee forse paarden
het werd een mooie rondtoer, als
een echt prinsesje zat ze naar het
publiek te zwaaien .

Drankje
Om half vier moest iedereen zich
weer melden in het Business Center en onder het genot van een lekker drankje kon men nog even napraten en genieten van een miniconcert met o.a. Doenja en Kids,
en zanger Erik die liedjes van Jantje Smit en Gerard Joling ten gehore bracht.
Tot slot was er nog een Warm/koud
buffet met daarna het afscheid van
de gezinnen, maar nog niet definitief van hun begeleiders.
Er werd vriendelijk verzocht of alle vrijwilligers zich naar de uitgang
van de parkeerplaats wilden begeven, en door een poort van vrijwilligers met zwaaiende opkikker parapluutjes, grote speakers met Hollandse meezingliedjes, de sirenes
en zwaailichten van de brandweer,
politie en, Kon Marechaussee, werden de gezinnen uitgezwaaid een
mooi slot van alweer zo’n fantastische Super Opkikkerda , die zoveel
blije en dankbare gezichten maakt
waar de gezinnen heel veel kracht
en energie uithalen, en waar nog
veel over gepraat zal worden. Reactie van vrijwilliger Anneke Buskermolen, als vrijwilliger is het ook
prachtig om mee te maken, vooral
om te zien hoe het hele gezin plezier heeft.
Ons leven gaat z’n gangetje en we
vinden veel dingen heel gewoon
maar als je deze dag even goed om
je heen kijkt, zie je dat er zoveel is

Knotten op het
Brameneiland
Uithoorn - Zaterdag 9 januari wordt
de eerste Knotdag in 2010, maar in
het seizoen van de Knotgroep Uithoorn is het de middelste werkdag.
Op deze ochtend maken ze het werk
af waarmee ze op 12 december begonnen zijn. Op het Brameneiland
aan het Zijdelmeer staan een aantal
bosjes die te ver uitgegroeid zijn en
weer teruggezet moeten worden om
de bijzondere vegetatie op dit langgerekte veeneiland weer een kans
te geven. Een groot deel van het afgezaagde hout kan weer benut worden voor de oeverbescherming van
dit eiland.

Extra uur Zumba bij KDO
De Kwakel - Ben jij al op de hoogte
van de nieuwste hype op fitnessgebied? Ja? Nee? ZUMBA! Een swingende work-out op wereld- en latinmuziek als Salsa, Merenque, Calypso, Reggaeton, Flamence en Hip
Hop. Het is niet moeilijk, de choreografie is goed te volgen en daarom
geschikt voor iedereen.
De muziek is aanstekelijk, de danspasjes zijn leuk en je verbrandt ook
nog eens calorieën! Sinds september 2009 geeft Erma van Maris bij
KDO dance, aerobics en gymnastiek
een uur Zumba. Dit is zo’n succes

gebleken dat er zelfs een wachtlijst
was ontstaan.
Vanaf 5 januari 2010 zal er daarom
op woensdagavond van 20.00 uur
tot 21.00 uur een extra uur Zumba
worden gegeven. KDO d.a.g. biedt
dit aan voor een wel zeer aantrekkelijke prijs van 80,- voor de rest van
het seizoen (tot en met eind juni).
Dus ben je dol op dansen, muziek
en heb je zin om met een lach op
je gezicht eens flink te zweten, kom
dan vrijblijvend op woensdagavond
een keertje meedoen in de nieuwe
sportzaal bij KDO in de Kwakel.

Concert Neva-ensemble
uit St Petersburg
Uithoorn - Op vrijdagavond 8 januari 2010 (aanvang 20.00 uur) geeft
het alom bekende Neva-ensemble
een concert in de Schutse, Merodelaan te Uithoorn.
Voor u een unieke gelegenheid om
ze dit seizoen, voordat ze maandag
11 januari
2010 terugkeren naar
hun woonplaats St
Petersburg,
nog eens
te komen
beluisteren.
Het
ensemble is
ge specialiseerd in
het zingen
van Russische kerkmuziek.
Naast
nieuwe liederen van
Russische
componisten worden er ook
de Aria van
Almeria uit
het oratorium Rinaldo
van Handel
en het bekende Ave Maria van Caccini gezongen.
Na de pauze beroemde liederen uit
de Russische folklore en het concert

wordt afgesloten met romances en
opera fragmenten uit een licht klassiek repertoire, zowel solistisch als
in een duet.
Alle zanger(s)essen hebben een
professionele opleiding gehad en als
zanggroep heeft het zich een techniek eigen gemaakt, dat uitmunt in
een vocaal
evenwicht.
De eigen
interpretatie van de
SlavischByzantijnse muziek
wordt dan
ook alom
hogelijk
gewaardeerd.
De combinatie van
technisch
meesterschap en
emotionele
betrokkenheid maakt
hun
optreden telkens weer
tot
een
prachtige
en ontroerende belevenis.
De
toegang is gratis. Na afloop van het
concert staan de zangers zelf aan
de uitgang om uw waardering in
ontvangst te nemen.

ren met hun familie zo gelukkig kan
maken door ze op zo’n dag in het
zonnetje te zetten.
Met dank aan Taxi van der Laan B.v.
uit Nieuwkoop voor het vervoer per
luxe touringcar, en clown Rodingo
die als kerstman toch nog even tijd
vond, om een bezoek te brengen bij
de Opkikkerkinderen en hun gezin.

Afscheid dirigent
Kinderkoor Opmaat
Uithoorn - Aan het einde van de
feestelijke viering bij het begin van
het nieuwe jaar heeft de Emmausparochie en meer in het bijzonder
Kinderkoor Op-maat afscheid genomen van haar dirigent Ireen van
Bijnen.
Zij is vier jaar lang de enthousiaste
dirigent geweest van het koor maar
kan dat niet meer combineren met
haar andere werkzaamheden.
Ireen werd toegesproken door Eric
Weijers, bestuurslid voor Jeugd en

Iedereen die ervan houdt om in een
mooi stukje natuur midden in Uithoorn een ochtend actief bezig te
zijn, is van harte welkom. Vele handen maken licht werk!
Ze verzamelen om 9 uur bij de Werkschuur, op de hoek van het Elzenlaantje en de Boterdijk in Uithoorn.
Rond ½11 is er koffie met koek en
om 13 uur sluiten ze af met soep.
Neem zelf een beker plus lepel mee
en degelijk waterdicht schoeisel.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Voor verder informatie:
Bert Schaap 0297-565172.

om dankbaar voor te zijn. Reactie
van vrijwilliger Joke van Oostwaard ,
maar wat is er nou mooier dan even
een dag te delen met mensen die
even mogen vergeten dat zij patiënten zijn.
Ik werk daar graag aan mee.Reactie
van vrijwilliger Ramona Pouw , Het
is fijn om te zien dat je de kinde-

Jongeren in het Parochiebestuur.
Hij bedankte haar voor haar inzet en
memoreerde de vele uren die Ireen
heeft besteed aan het koor en ook
de optredens buiten de kerk zelf.Als
dank ontving Ireen enkele bonnen
die ze kan gebruiken om haar muziekkennis te verbreden.
Aansluitend aan de viering was er
bij de Nieuwjaarsontvangst gelegenheid elkaar alle goeds te toe
wensen voor 2010 en afscheid te
nemen van Ireen van Bijnen

Het open ALS rummikub
toernooi
De Kwakel - Het idee voor het open
ALS rummikub toernooi begon enige maanden geleden.
Bij 1 van de meiden van de organisatie werd op 28 jarige leeftijd Hodking (lymfklierkanker) geconstateerd. Tijdens de vele bezoekjes aan
het ziekenhuis voor de chemo werd
er ter afleiding menig potje rummikub gespeeld. Tijdens al deze spelletjes kwam de uitdaging om een
toernooi te organiseren en het geld
aan een goed doel te schenken.
Zij is inmiddels schoon verklaart en
daarom willen wij daad bij woord
voegen. Een vriend van ons heeft
ALS dit is een ernstige spierziekte
waar nog weinig over bekend is.
Deze avond is opgezet om geld voor
de ALS stichting in te zamelen, die
onderzoek naar de spierziekte mogelijk maakt. Tot op de dag van van-

daag is ALS op korte termijn een
dodelijke spierziekte. We hopen met
elkaar op een gezellig avondje rummikub met tussen door een loterij
waarbij mooie prijzen dankzij onze
vele sponsors te winnen zijn.
Deze rummikub avond zal plaats
vinden op vrijdag 8 januari om 19:30
bij sv KDO in de Kwakel. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro en
komt in zijn geheel te goede aan
de ALS stichting. Uiteraard staat er
een bakje koffie met wat lekker voor
u klaar. Bent u niet in de gelegenheid om naar het open ALS rummikub toernooi te komen dan zouden
wij het fijn vinden als uw een donatie over maakt.
Kijk voor meer informatie over de
ziekte en onze actie op www.alsvrienden.nl. Via deze site kunt u ook
een donatie over maken.

Muziek en showkorps
Triviant nodigt jou uit!!
Uithoorn - Ben je 6 jaar of ouder en
lijkt het je leuk om bij de majorettes
te komen, kom dan in de maand januari eens langs om uit te proberen
of je het wat vind. Elke donderdag
avond kun je om 18.30 terecht bij
ons clubgebouw aan de Bonkestekersweg ( bij de scouting) te Vinkeveen. Je kunt 4 weken gratis probe-

Kind valt uit boom
Uithoorn – Zondagmiddag jl is een
kind dat bij de Scheg in een boom
was geklommen, hard ten val gekomen toen hij er uit viel. De politie,
ambulance en het mobiel medisch

team werden opgeroepen. Na onderzoek vielen zijn verwondingen
mee, en bleek de helicopterd niet
meer nodig.
Foto: Ronald van Doorn

ANBO Bingo
Uithoorn - Op dinsdag 12 januari aanstaande organiseert afdeling
Uithoorn -de Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen ( ANBO ) de maandelijkse Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Ook niet ANBO leden zijn van harte

welkom bij deze gezellige gebeurtenis !! Aanvang 14 uur. Zaal open
vanaf 13.30 uur. Er zijn bijzonder
mooie prijzen te winnen en de consumpties zijn prettig laag geprijsd.
Kom eens kijken,doe mee en geniet
van de gezellige sfeer die er op zo’n
Bingomiddag heerst.

ren of majorette voor jou wat is. Zou
je wel bij het korps willen maar bespeel je liever een instrument, informeer dan ook eens naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie, triviant@online.nl of 0297-241149 / 285277.
Kijk ook eens op de website www.
triviant.tk
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Spetterende afsluiting
2009 bij KickFun 4 Kids!
Vinkeveen - Alweer een aantal
maanden geleden is PK Sport opnieuw van start gegaan met de
KickFun 4 Kids. In deze korte periode is er al een leuk groepje gecreëerd met gezellige, enthousiaste kinderen.
De laatste les van het jaar hebben
we dan ook op een spetterende manier afgesloten!
Deze dag mochten namelijk de ouders meedoen met de les! Veel
schoppen, stoten, lachen en vooral
plezier was het gevolg. Hier en daar
moesten de kinderen hun ouders
een beetje bijsturen maar er is deze

dag veel nieuw talent gespot!
De les begon met een wedstrijdje tussen twee teams om een beetje warm te worden. Zigzaggen, opdrukken en buikspieren kwamen al
rennend, hinkelend en kruipend op
handen en voeten aan bod.
Hierna kwam het echte werk op de
Kickbags. Bokshandschoenen aan
en knallen maar!
Makkelijke en moeilijke combinaties met stoten, high kicks, knietjes
en hier en daar zelfs een gesprongen schop werden met veel plezier uitgevoerd. Ook het freestylen
kwam aan bod. Hierbij kan je jezelf

een minuut lang helemaal uitleven
op de kickbag met alle technieken
die je kent.
De laatste vijf minuten was het tijd
voor de Kickbag-dans. Dit is een
soort stoelendans, maar dan met
KickBags en discolampen.
Hiermee werd deze laatste les van
2009 bij PK Sport afgesloten op
spetterende muziek. In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk weer gewoon verder met de lessen. Deze
vinden plaats op de woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur bij
PK Sport onder leiding van Shanna
van Mens.

Sportcentrum FIT-INN Presenteert:

Sporten, lekker eten en
toch afvallen
Mijdrecht - Bij FIT-INN hebben wij
een uitgekiend trainingsprogramma samengesteld met onze Trainer/
Kok Ruud. Het trainingsprogramma
wordt speciaal voor u opmaat gemaakt, u komt twee maal per week
bij onze instructeurs onderbegeleiding trainen .
Bij deze training horen ook een conditie test, BMI en vet percentage
meting, zodat wij precies kunnen bij
houden wat u resultaten zijn.
Na afloop van deze trainingen krijgt
u heerlijke recepten mee van een
uitgekiend dieet dat speciaal door
onze trainer kok Ruud is samenge-

steld. Deze combinatie van sporten/
bewegen en ons speciale dieet garandeert u dat u minstens 1 kg per
week zult afvallen.
Onze kok Ruud geeft een keer in
de twee weken nog een avond extra uitleg en kook adviezen over de
juiste voeding en hoe deze te breiden. Ook hebben wij in samenwerking met kok Ruud een menu voor
kinderen vanaf 8 jaar. Deze kinderen die overgewicht hebben krijgen
extra aandacht met het omgaan van
snoepen en ongezonde snacks.
De kinderen sporten ook twee maal
per week in groepsverband om het

voor deze kinderen zo aantrekkelijk
mogelijk en gezellig te maken.
Bepaal zelf uw kortingspercentage
voor de tweede periode.
Indien u in het eerste kwartaal van
2010 tussen de 6 en 10 kg bent afgevallen, krijgt u in het tweede
kwartaal 10% korting, bent u tussen
10 en 14 kg afgevallen krijgt u 15%,
bent u meer dan 14 kg afgevallen
dan krijgt u maar liefst 20% korting
op uw abonnement voor het tweede
kwartaal. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Schijff, Tel
0297-287328. Zie ook advertentie elders in deze krant

Prijsklaverjassen in
de Merel

Vinkeveen - Op vrijdag 8 januari 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 20.00 uur en ui-

terlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We spelen
vier maal zestien giffies, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-

te tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijsklaverjas–avond, op
vrijdag was:
1 Martien de Kuijer
7199 punten
2 Ed Valk
7116 punten
3 Sjaan Kolenberg
6950 punten
4 A. van Scheppingen 6742 punten
5 Bianca Pappot
6623 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Kees Kooijman

Biljarters hebben geen
winterstop

Peter de Jonge wint
snelschaaktoernooi
De Ronde Venen - Het is traditie
dat schaakclub Denk en Zet-Advisor het kalenderjaar afsluit met het
Harmen Kroon snelschaaktoernooi.
Elke speler heeft slechts 7 minuten bedenktijd per partij. Dit straffe tempo brengt onvermijdelijk de
nodige blunders met zich mee. Je
ziet de uiterst geconcentreerde spelers op het puntje van de stoel zitten,
hun hand zwevend boven het bord.
Rooie koppen met één oog op het
bord en het andere op de vlag. De
vlag is een rood stukje metaal dat
door de grote wijzer van de schaakklok steeds verder omhoog geduwd
wordt tot het precies op de 12 onverbiddelijk weer terugvalt. Einde
partij. De avond begint met de loting
voor de indeling in de 4 poules van
6 man. Rots in de branding van chaos en geroezemoes is Bert Drost, al
sinds jaar en dag onze onvolprezen
wedstrijdsecretaris. Er waren dit jaar
een groot aantal jonge spelers een
positief teken voor de toekomst.
In de voorronden was groep A gelijk
de zwaarste. In deze poule zaten de
op papier beste 2 schakers van de
club, Henk Kroon en Harris Kemp.
Zij deelden hier dan ook de eerste plaats. Maar ook een speler als
Tierry Siecker kan als levensgevaarlijk worden beschouwd. In de interne competitie is hij dat in de eerste
plaats voor zichzelf, maar bij snelschaken is hij door zijn agressieve
stijl dat ook voor anderen. Het leverde hem een derde plek op. Outsider Bert Samson had verleden jaar
indruk gemaakt met zijn spel maar
helaas, resultaten uit het verleden…….
Derde plaats
Groep B werd knap gewonnen door
de nestor Cees Verburg met 4½
punt. Verdienstelijke tweede werd

Jan Smit met 4 uit 5. Beide heren
droogden de in hun groep aanwezige jonge jongens keurig af. Uitzondering bij de jonge jongens was hier
Arno Kroon, die tegen Verburg nog
een halfje uit het vuur kon slepen.
Het leverde hem de derde plaats op
in deze groep.
Groep C werd bevolkt door een bont
gezelschap. Subtoppers als Bert
Drost, Gert Jan Smit en Jeroen Vrolijk moesten hier het niveau hoog
houden, maar ook ex-lid Ron Klinkhamer was van de partij. Hier geen
grote verschillen, Gert Jan werd eerste, Jeroen tweede en Gerben Roos,
weer zo’n jongeling, derde.
In de D groep leek het erop dat
Jan de Boer een makkie zou krijgen. Buiten drie middenmoters betond de groep ook nog uit Peter de
Jonge en ene Hendrik Palm, bekent
uit de lokale politiek. Het werd een
ware blamage voor de gevestigde
schaakorde, die met bleek vertrokken bekkies de outsiders Peter de
Jonge en Hendrik Palm triomferend
van het slagveld zagen komen. Beiden hadden 4 uit 6. De Jonge, net
18, toonde totaal geen respect voor
de oudere schaker en Dhr. Palm
joeg met groot enthousiasme en behendigheid de ene na de andere tegenstander over de klink. Hij moest
echter de Jonge voor laten gaan op
basis van het onderling resultaat.
Finale
En zo kon het gebeuren dat de finale groep werd bevolkt door vader en zoon Smit, de HK`s te weten
Henk Kroon en Harris Kemp, nestor
Cees Verburg en de Peter de Jonge.
Naarmate de avond vorderde steeg
de spanning met nog drie potentiële kandidaten voor de eindoverwinning, Henk Kroon, Harris Kemp en

Peter de Jonge. In de twee na laatste ronde moest Peter de Jonge tegen Henk Kroon spelen. Zeer solide
spel van Peter leidde tot een fraaie
overwinning. Er klonk een spontaan
applaus voor Peter van de menigte
die zich om het bord heen had verzameld. Stand na drie ronde: Peter
3, Harris 2½ en Henk 2. De volgende
ronde bracht de partij tussen Harris en Peter. Na een scherpe opening zag Peter een schaakje over
het hoofd, wat hem een punt kostte. Henk deed wat er van hem verwacht werd en won. Stand na ronde
vier: Harris 3½, Henk en Peter 3. De
laatste ronde moest de beslissing
brengen. De hoofdpartij was die
tussen Henk en Harris. In een konings indische opening hielden beide spelers elkaar lang in evenwicht.
Toen Harris echter even verslapte,
maakte Henk van de gelegenheid
gebruik om op zijn koningsstelling
in te slaan en even later kon Harris opgeven. Ondertussen was Peter
een paar borden verder weer goed
bezig door het volle punt te halen.
Omdat zowel Henk als Peter evenveel punten hadden telde het onderling resultaat. Een fantastische
overwinning dus voor Peter de Jonge die met recht trots mag zijn!
Uiteindelijke stand in poule 1:
1e plaats en daarmee kampioen Peter de Jonge, ex-equo maar de 2e
plaats Henk Kroon, 3e Harris Kemp,
4e Gert Jan Smit, 5e Jan Smit en
6e Cees Verburg. In poule 2 ging
Thierry Siecker met de eer strijken
en werd Hendrik Palm tweede. Poule 3 werd knap gewonnen door Evert
Kronemeijer, Bert Drost werd tweede. In de laatste groep werd Freddy
Weinhandl de ongeslagen de winnaar met Bert Samsom als tweede.

De Ronde Venen - De eerste helft
van de biljart-competitie 2009-2010
zit er op. De Paddestoel 2 is de 1e
periodekampioen geworden. Dit
team strijdt in ieder geval aan het
eind van het seizoen mee voor het
algeheel kampioenschap. Indien de
2e competitiehelft een ander team
de eerste plaats haalt, wordt er een
barrage tussen de 2 periodekampioenen gespeeld..
In de laatste speelweek van 2009
ging de kortste partij van de week
naar Cor Ultee met 14 beurten. Jan
Peeters had met 32% de procentueel hoogste serie van de week.
De Merel/Heerenlux 2 verloor met
2-7 van APK Mijdrecht 1. In deze
wedstrijd waren Cor Ultee en Jan
Peeters de grote mannen die voor
de winst van APK Mijdrecht 1 zorgden.
APK Mijdrecht 2 zag De Merel/Heerenlux 3 met 2-7 vertrekken. Catie
Jansen had maar 25 beurten nodig
om Pascal Pluijmakers te verslaan.
Manuel van Vliet was in 20 beurten

veel te sterk voor Cor van Wijk.
Stieva Aalsmeer zorgde door een 18 nederlaag tegen Dio 1 dat ze op de
laatste plaats eindigde. Wil Bouweriks haalde het enige punt voor zijn
team door gelijk te spelen tegen
Bert Dijkshoorn.
Dio 2 verloor nipt met 4-5 van De
Paddestoel 1. Wijnand Strijk won
met een sterk slot in 17 beurten van
Hennie Hoffmans. Pieter Stokhof
was in 20 beurten Petra Slimmers
de baas.
De Paddestoel 2 sloot het seizoen
sterk af met een 7-2 zege op Cens 1.
Door dat een speler van Cens 1 niet
is op komen dagen had het wedstrijdverloop een rommelig karakter.
Cens 2 had met 1-8 niets in te brengen tegen De Paddestoel 3. Jonathan van Diemen had maar 22 beurten nodig om Jos Bader te verslaan.
De Schans verloor verrassend met
4-5 van De Kromme Mijdrecht 1. Er
waren geen opmerkelijke prestaties
in deze wedstrijd.
De Vrijheid/Biljartmakers was met

6-3 De Kromme Mijdrecht 2 de
baas. Fred van Eijk was goed op
dreef door in 22 beurten Ab Augustin te verslaan.
Voorlopige eindstand 1e periode:
1. De Paddestoel 2
110 punten
2. Dio 1
97 punten
3. De Schans
95 punten
4. De Kuiper/van Wijk
89 punten
(nog 1 wedstrijd op 6-1)
5. De Merel/Heerenlux 1 85 punten
6. Cens 1
85 punten
7. De Merel/Heerenlux 4 84 punten
(nog 1 wedstrijd op 6-1)
8. Dio 2
84 punten
Finale:
A.s. zaterdag 9-1 en zondag 10-1
wordt de finale Persoonlijk Kampioenschap Libre
1-sterklasse in Café De Schans gespeeld. Aanvang op beide dagen is
13.00 uur.
De finalisten zijn Michel Bak, Robert
Daalhuizen, Hans Dikkers, Jim van
Zwieten en Sjoerd van Agteren.

De Vinken wint in spannende slotfase
Vinkeveen - In de eerste wedstrijd
van 2010 heeft het eerste achttal
van De Vinken de tot nu toe behaalde twee punten weten te verdubbelen. In Linschoten kwam Luno tekort
en ging het kopje onder voor eigen
thuispubliek. Gretig nam De Vinken
in de slotfase de leiding, waarna
ze met de overwinning huiswaarts
keerde. Een goede start dus van het
nieuwe jaar.
Formatie
Het Fortis-equipe was enigszins gehavend. Charita Hazeleger kampt
met een blessure. In de aanval begonnen Pascal Kroon (aanvoerder),
Kelvin Hoogeboom, Mariska Meulstee en Joyce Kroon. De verdediging
werd gevormd door Peter Kooijman
en Peter Koeleman, met als damesduo Helene Kroon en Silvia van Dulken. In een gelijkopgaande strijd
deden de ploegen niet voor elkaar
onder. Door goed aanvallend spel
scoorden beide partijen vooral in en
rond de korfzone. Aan het eind van
de eerste helft was het Luno dat een
gat sloeg van twee punten (9-7).
Harder werken
Door een vooral tactische bespreking in de rust van coach Siemko
Sok, probeerde De Vinken weer terug in de wedstrijd te komen. Onnodige fouten moesten eruit ge-

haald worden om Luno niet de kans
te geven er met de winst vandoor te
gaan. Fanatisme en strijdlust werden de kernwoorden van de wedstrijd. Ook Luno stelde zich daadkrachtig op, wat ook resulteerde in
twee gele kaarten aan het eind van
de wedstrijd. Door beter samenspel
bij De Vinken verdwijnde de voorsprong van Luno als sneeuw in de
zon. Tot circa tien minuten voor het
einde van de wedstrijd was de stand

12-12. Uiteindelijk scoorde Joyce
Kroon een fraaie afstandstreffer.
De geoliede aanvalsmachine van
Luno kon niet op tegen het defensieve vak van De Vinken waardoor
er uiteindelijk een 12-13 eindstand
op de borden kwam.
Vreugde, maar vooral ook opluchting bij de ploeg van De Vinken, die
deze twee punten goed kan gebruiken in de strijd tegen degradatie.
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NK baanwielrennen Alkmaar
met vele medailles voor
WTC De Amstel
Uithoorn - Op 28, 29 en 30 december werd er in het Sportpaleis van
Alkmaar het NK baanwielrennen
voor sprinters gehouden. Met uiteraard WTC De Amstel renners aan
de start. Verder was er een NK voor
junioren die alle onderdelen reden,
dus niet alleen sprint.

Bij de junioren had UWTC een kampioen. Woensdagmiddag in de laatste wedstrijd van het NK stond WTC
De Amstel lid Bart Harmsen met
koppelgenoot Didier Caspers aan
de start van de Madison. Oftewel de
koppelkoers.
Overtuigend wisten beide renners
de koppelkoers naar hun hand te
zetten. Voor Bart was dat zijn 2e
medaille dit toernooi. Op het onderdeel puntenkoers (om de 10 ronden sprinten voor punten en wie
het meeste heeft na 80 ronden is
de winnaar) wist hij beslag te leggen op brons.
Deze kanjer, lid van WTC De Amstel
maar uitkomend voor team Sinnige
bouw, is een groot talent en zal in de
toekomst verder doorgroeien.

Junior en Amstellid Dylan Groenewegen werd op dit zelfde onderdeel
3e met koppelgenoot Dennis Looy.

Mannen
Bij de mannen en vrouwen bestond
het toernooi alleen uit sprint nummers. Het NK duur was al eerder in
Alkmaar verreden. Bij de sprint gaat
het om de volgende onderdelen: 1
km tijdrit, keirin en sprint.
Op maandag was de 1 kilometer en
Amstelrenner Tim Veldt legde beslag in een tijd van 1.04.30 op de 2e
plaats.
Broers Patrick en Yorick Bos moesten zowel op Tim als op de winnaar
Teun Mulder veel toegeven. Door
een opkomende griep bleef vooral
Yorick Bos ver onder zijn niveau. en
werd 7e. Patrick deed het beter en
werd 5e.
Dag twee stond in het teken van
de keirin. Altijd spectaculair. Eerst
5 ronden achter de derny en dan 3
ronden sprinten.
Dit gaat altijd gepaard met veel trek
en duwwerk bij snelheden tegen de
70km per uur.

Zowel Patrick als Yorick (steeds zieker) haalde de finale. Uiteraard ook
met Teun Mulder. In 2006 nog Wereldkampioen op dit nummer.
Vooraf werd de tactiek doorbesproken, maar zoals altijd, verloopt
de wedstrijd totaal anders. Patrick
kwam al vroeg op kop en harkte zo
hard door 2 ronden lang, dat het er
na uitzag dat niemand er overheen
zou komen.
Een stunt zat er aan te komen. Maar
op het laatste rechte eind zag Teun
Mulder nog een gaatje en kon nog
versnellen en verschalkte Patrick
nog net voor de finish. Teun goud
maar Patrick straalde met zijn zilver.
Yorick werd 5e.
De laatste dag stond het sprint (het
koningsnummer) op het programma. Met Patrick en Yorick aan de
start. Na de 200 meter kwalificatie
gingen alleen de 12 snelste door in
het sprinttoernooi.
Dan wordt het een gevecht van man
tegen man. In de kwartfinales moest
Yorick tegen Roy van de Berg en
moest hierin zijn meerdere erkennen en lag uit het toernooi.
Voor de troostfinale (plek 5 t/m 8)
meldde Yorick zich af. Uitgeput door
griep verliet hij het toernooi voortijdig.
Patrick, vooraf niet getipt als podiumman, schakelde steeds meer
renners uit en mocht uiteindelijk op
voor brons.
In beide ritten wst hij Roy van de
Berg te verslaan en mocht zich opmaken voor alweer een medaille. Dit
maal brons.
Yorick Bos en Tim Veldt zijn vanaf
7 januari iedere avond te zien in de
6daagse van Rotterdam.
Overzicht medaille winnaars:
Junioren:
Bart Harmsen, goud op koppelkoers
en brons op puntenkoers
Dylan Groenewegen, brons op koppelkoers

Groep 7 Driehuisschool:

Winnaar Kerstkorfbaltoernooi 2009
De Ronde Venen - Op woensdag
23 december was het weer zover:
het jaarlijkse kerstkorfbaltoernooi
voor scholen. Om 08.00 uur moesten
we al verzamelen in sporthal Phoenix want om 08.20 uur werd de 1e
wedstrijd al gespeeld. Een goed begin: 4-0 gewonnen van de Antoniusschool. Dat gaf moed want er waren geen wissels en ook moest elke
wedstrijd 1 meisje als jongen spe-

len. De 2e en 3e wedstrijd werden
ook met winst afgesloten, dit ging
wel heel goed allemaal. De 4e wedstrijd moesten we tegen Proostdij1,
helaas verloren we die met 0-3. Toen
de 5e en laatste wedstrijd, een belangrijke dus.
Deze was dan ook echt spannend....
in de laatste 10 seconden ving Celine de bal en gooide met een wereldworp de bal door de korf, stand

2-1. Hierdoor kwamen we op de
2e plaats in het eindklassement en
moesten we weer tegen Proostdij1.
Maar de spelers van de Driehuisschool waren gedreven en uit op
een revanche en die kwam er ook.
Een echte finale-partij werd er gespeeld waarbij de Driehuisschool
won met 3-2!!!!
De beker is binnen! Groep 7: fantastisch gedaan!

Oliebollen verkoop: Goede
opbrengst voor KDO

Elite/belofte:
Patrick Bos, zilver op keirin en brons
op de sprint
Tim Veldt, zilver op de 1 km.

“Uithoornse Wieler Training
Club” geeft officiële
startsein voor jubileumjaar
nen, BMX en Toer. UWTC is daarmee een toonaangevende vereniging met leden uit de wijde omgeving van Uithoorn.
Aangepast
Het jubileumcomité had Café De
Herbergh 1883 voor deze gelegenheid feestelijk en gepast versierd. Zo stonden er enkele raceen BMX-fietsen bij de ingang. De
clubvlaggen wapperden vrolijk in de
straffe en kille wind. De genodigden
moesten onder een poort naar binnen lopen met –hoe kan het ook anders- 75 groene en zwarte ballonnen; de clubkleuren van de vereniging. Clubshirts van de beginjaren
tot heden versierden de muren van
het café.

Uithoorn - Op zaterdag 2 januari
2010 gaf de Uithoornse Wieler Training Club (UWTC) het officiële startsein voor de viering van haar jubileumjaar ‘2010’. In dit jaar bestaat de
vereniging 75 jaar en UWTC wil dit
feest niet onopgemerkt voorbij laten gaan en gaat dit groots vieren.
In Eetcafe Herbergh 1883 sneden
Theo Oudshoorn en Bart van Bemmelen een enorme taart aan met
het logo van de vereniging. Theo is
het oudste actieve lid van de afdeling wielren. Bart is een van de jongste leden van de BMX-afdeling en
Nederlands kampioen in 2009. Met
het aansnijden van de taart was het
feestjaar geopend en vervolgens
werd er een toost uitgebracht. Dit
gebeurde door de besturen van de
afdelingen en enkele UWTC prominenten uit clubgeschiedenis. Zo waren de oud wereldkampioenen Petra
de Bruin en Tom Cordes aanwezig.
Vrijwilligers
De locatie en de datum voor dit

startsein waren door UWTC zorgvuldig gekozen. Het huidige Eetcafé Herbergh 1883 heette voorheen
Café Vendrik en dit café was in de
beginjaren van de vereniging UWTC
start- en finishplaats van vele fietsritten en wedstrijden. Op 2 januari
1935 werd door een aantal wielrenners de Uithoornse Wieler Training
Club opgericht. De ‘oude’ Jan Vendrik was één van hen. Nu heeft de
vereniging een eigen clubhuis aan
Europarei 3.
Daar ligt ook de BMX-baan die nu
gerenoveerd wordt. Dit is noodzakelijk om landelijke wedstrijden in het
jubileum jaar te kunnen organiseren. Om de kosten te beperken zijn
vele vrijwilligers ieder weekend actief om deze klus te klaren. Het wielerparcours is door hulp van de gemeente Uithoorn sinds 2007 gelegen in sportpark Randhoorn. En wat
ooit met Wielrennen begonnen is, is
heden ten dage uitgegroeid tot een
omnivereniging met maar liefst drie
fietsdisciplines, te weten Wielren-

Het jubileumcomité had voor de
aanwezigen een kort, maar strak
programma. De ceremoniemeester,
Remco Kuylenburg heette de aanwezigen welkom. Vervolgens vertelde de huidige voorzitter, Gerard
van Veen, iets over de geschiedenis van UWTC en de betekenis die
een aantal aanwezigen gehad hebben. Natuurlijk kwam de Ronde van
Uithoorn die vele jaren op Tweede
Pinksterdag werd verreden aan bod
en ook de naam van Harrie van Pierre ontbrak niet.
De voorzitter eindigde met het naar
voren halen van André en Dennis
Looij. Twee talentvolle broers die
succesvol waren bij de NK baanwielrennen bij nieuwelingen en junioren. Naast het NK op de weg bij
de categorie 14 jarigen, de zesdaagse van Amsterdam met Thijs Leijgraaf uit de Hoef werd André Nederlands kampioen omnium. Hij wist
alle vier de onderdelen te winnen.
Trudie Plomp, voorzitter van de afdeling Toer lichtte het jubileum programma toe.
De festiviteiten gaan plaatsvinden in
september met activiteiten voor alle leden en voor de fietsende bevolking van Uithoorn.
U wordt daar later over geïnformeerd. Wilt u meer weten over
UWTC, kijk op de website www.
uwtc.nl

De Kwakel - Op Oudejaarsdag hebben de C-junioren van veldvoetbal KDO oliebollen en andere oudejaarslekkernijen verkocht. Voor bakkerij Westerbos stond de hele dag een kraampje opgesteld. Ook werden er tientallen eerder geplaatste bestellingen rondgebracht. De opbrengst wordt gebruikt voor een sportief weekend weg voor alle Ben C-junioren naar Elsloo in voorjaar 2010.

De Good old Nappies
2 de finalist van het
Quakeltoerooi
De Kwakel - Door het uitvallen van
het team van Fico op het laatste
moment moesten we deze avond 5
teams om een finaleplaats strijden.
De eerste wedstrijd ging tussen Barretje United en Jong KDO , het Barretje nam nog wel een voorsprong
maar daarna werd Werden de jonge
KDO`ers sterker en het was Guido
van Egmond gelijk wist te maken.
De wedstrijd verdiende eigenlijk
geen winnaar maar 2 minuten voor
tijd werd de bal met de hand uit het
doel geslagen.
Door een speler van KDO en Barretje wist keeper Rick Kruit te passeren en zo met 2-1 te winnen.
De volgende wedstrijd ging tussen
de 2 oudste deelnemers van het
toernooi De Nappies en Oud KDO.
Het team van Ramon de Jong speelde deze wedstrijd met een opvallende handicap, de materiaalman
was namelijK de broekjes vergeten
dit tot hilariteit in de zaal natuurlijk,
maar de organisatie had nog wat
broekjes liggen uit de tijd dat stakke broekjes in waren. Al snel in de
wedstrijd wist Johan Zethof te scoren voor Oud KDO.
Het was hierna Ramon de Jong
zelf die de gelijkmaker wist te maken (zelfs in een strakke broek liet

hij zijn klasse nog even zien) na wat
rek en strek oefeningen kwam ook
Rene de Jong het veld in en wist
Oud KDO weer op voorsprong te
brengen, waarna coach Henry Egberts nieuw talent in het veld bracht
met Paul ten Brink en Maykel Sitvast waarna het gebeurd was met
De Nappies en KDO uitliep naar
een 5-1 overwinning.
Jeugd
De volgende wedstrijd was van een
heel duel van twee jeugd teams van
sv Hertha en Jong KDO , Jong KDO
was in deze wedstrijd veel effectiever dan de jongens uit Vinkeveen,
na een zeer fraaie goal van Rick
Kruit in combinatie met Roel Egberts ( de zoon van ) werd het 1-0
en wisten deze wedstrijd te winnen
met 3-1.Toen kregen we 2 ongeslagen team tegen elkaar Oud KDO en
Barretje United . KDO kwam nog
wel aan de leiding door een schot
dat van richting werd veranderd,
werd Barretje alleen maar sterker
en dat resulteerde in 2 goals waarbij keeper Johan Stange een keer
goed de fout in ging zo zie je maar
hij is ook maar gewoon een mens.21 voor Barretje United.
De Nappies nu op volle oorlog sterk-

te met 2 nieuwe spelers wisten het
team van Hertha met een regelmatige overwinning weer naar de kantine te sturen.
Hierna de lang verwachten wedstrijd Jong tegen Oud KDO dit de
laatste jaren de belangrijkste wedstrijd geworden in De Kwakel.
In het begin was het afwachten van
beide zijde maar nam Oud KDO
toch de leiding door Maykel Sitvast
even later was het weer raak voor
Oud KDO. Doordat Sjon Vork zijn
schoonzoon Rick Kruit wist te verschalken dit onder luid geluid van
het publiek, maar hierna nam Rick
revanche en scoorde 1-2.
Hij is het zeker nog niet verleerd en
even hierna was het Roel Egberts
die het beslissende tikje gaf en een
punt van zijn vader af wist te snoepen. De Nappies wisten ook hun
derde wedstrijd ook winnend tegen
Jong KDO af te sluiten en werden
hiermee de tweede finalist van het
24 ste Quakeltoernooi
Eindstand:
1. De Nappies
2. Oud KDO
3. Barretje United
4. Jong KDO		
5. sv Hertha

