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Vanaf nú ook
op maandagmiddag open!
12.00 tot 18.00 uur
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Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Ik zoek mIjn baasje
Ik ben een kleine witte poes
met rode en grijze vlekken.
Ik ben eind december
komen aanlopen op
Amstelkade 109a in
Amstelhoek.

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Informatie:
W. Pater, 06-28565398
of 0297-568644

College beslist over beperking gebied gladheidbestrijding

Strooizouttekort dwingt
de gemeente Uithoorn
tot maatregelen
Uithoorn - De problemen met de
voorraad strooizout maken aanvullende maatregelen voor het bestrijden van de gladheid noodzakelijk.
Het college van burgemeester en
wethouders van Uithoorn heeft vorige week vrijdag 8 januari ingestemd
met het verkleinen van het ‘strooigebied’. Belangrijk is dat de reguliere bevoorrading van de winkelcentra, grote winkelgebieden en vitale
bedrijven doorgang kan vinden. Verder is rekening gehouden met verbindingen voor het openbaar vervoer en voor de hulpdiensten. Zodra
het strooizout op is zal dit verkleinde
strooigebied zo goed mogelijk met
zand berijdbaar gehouden worden.
Om weggebruikers te attenderen op
mogelijke gladde wegen in de ge-

meente plaatst de gemeente waarschuwingsborden bij de gemeentegrens. Zodra de zoutvoorraad weer
op peil is, gaat de gemeente over
op de reguliere gladheidbestrijding.
Het zouttekort is een landelijk probleem. Er zijn problemen met de
toelevering van zout door de grote
depots en ook vanuit het buitenland is maar beperkte invoer. Uit alle macht wordt geprobeerd de voorraden weer aan te vullen.
Let op
Op de wegen en fietspaden buiten
het strooigebied wordt dus voorlopig niet meer gestrooid. Houd er rekening mee dat deze glad kunnen
zijn. De wegen die wel gestrooid
blijven worden zijn: Industrieweg

van gemeentewerf tot Amsterdamseweg Molenlaan tot aan de Wilhelminakade, Steenkampweg, Wilhelminakade, Molenlaan, Amsterdamseweg, Steenkampweg, Van
Seumerenlaan, Amsteldijk-Noord,
Handelsweg, Zijdelweg, Watsonweg, Polderweg, Laan van Meerwijk,
Thamerlaan van N201 tot Rotonde,
Pr. Irenelaan, Dorpsstraat, Marktplein, Stationsstraat, Admiraal Tromplaan, Aan de Zoom van Zijdelweg
tot Winkelcentrum Legmeerplein, P.
Plaats Legmeerplein, In Het Rond,
A. v. Schendellaan, Achterberglaan,
H. Wiegerbruinlaan, Heijermanslaan
van Wiegerbruin tot entree Zijdelwaardplein, P. Plaats Zijdelwaardplein, Ariënslaan, Busstation Boerlagelaan, Pr. Christinalaan van Boerla-

Ondertekening overeenkomst
ontwerp en bouw Emmaschool
Uithoorn - Op maandag 11 januari jl. is op het gemeentehuis in aanwezigheid van wethouder Monique
Oudshoorn een overeenkomst ondertekend voor het ontwerpen en
realiseren van een nieuw gebouw
voor de school voor Praktijkonderwijs Koningin Emma op het Legmeerplein. De overeenkomst werd
ondertekend door Sophie de Boer,
lid van het college van bestuur van
de Dunamare onderwijsgroep en de
directeur van De Groot Vroomshoop
BV, de heer Willy Pigge.
Bij de ondertekening waren onder
meer eveneens aanwezig de directeur van de Praktijkschool Koningin
Emma, Sylvana Halkers, projectleider Frank Gerritsen die het nieuwbouwproject voor de gemeente onder zijn hoede heeft en een afgevaardigde van het Bureau Bouwcoordinatie Nederland (www.BBN.nl)
uit Houten. Een onafhankelijk adviesbureau dat ondersteuning biedt
aan alle partijen die betrokken zijn
bij het ontwikkelen, realiseren en
beheren van gebouwen en gebieden.

in Hoofddorp, maar wil zich graag
vestigen in het midden van de regio waar de jongeren wonen die er
op school gaan. Aan de keuze voor
De Groot Vroomshoop BV is een
aanbestedingstraject voorafgegaan
waarbij gegund is op basis van ingediende schetsontwerpen en een
lijst van criteria. Het schetsontwerp
zal in de komende maanden in overleg met het schoolbestuur en de gemeente uitgewerkt worden tot een
voorlopig ontwerp. In maart 2010
organiseert de Praktijkschool Koningin Emma een informatieavond
om het voorontwerp van het schoolgebouw aan de buurt en andere geinteresseerden te laten zien. De gemeente zal daarbij de inrichting van
de buitenruimte presenteren. Na
het doorlopen van de bouwvergunningsprocedure zal de bouw van
de school overigens pas in november 2010 een aanvang nemen. Naar
verwachting zal de school in de zomer van 2011 de deuren voor haar
leerlingen kunnen openen. De buurt
zal daarbij worden uitgenodigd het
openingsfeest bij te wonen.

School voor praktijkonderwijs
De komst van de school voor praktijkonderwijs op het Legmeerplein
ligt ten grondslag aan een samenwerkingsverband tussen de gemeente Uithoorn en de Dunamare
onderwijsgroep, waarbij Dunamare bouwheer is en de gemeente de
nieuwbouw financiert. Dunamare is
verantwoordelijk voor het ontwerp
en de realisatie van het schoolgebouw, een zogenaamd design &
built concept. Het betreft een school
voor praktijkonderwijs voor jongeren
in de leeftijdscategorie van 12 tot 16
jaar. De Praktijkschool Koningin Emma bevindt zich op dit moment nog

Goed gevoel
Wethouder Monique Oudshoorn zei
blij te zijn met de ondertekening van
het contract. “Wij zijn nog nooit zo
snel en meteen al zo ver geweest
als nu bij een dergelijk project, alhoewel er toch een lange voorbereidingstijd aan vooraf is gegaan. Maar
we pakken nu met elkaar door. De
school stuurt zelf het bouwproject
aan. Daar heb ik een goed gevoel
bij. De mensen van Dunamare kunnen zich nu ergens op gaan richten.
En het bouwbedrijf kennende zal
het ongetwijfeld op tijd worden opgeleverd. Met De Groot Vroomshoop
heeft de gemeente al goede ervarin-

gen opgedaan bij de bouw van het
kantoor voor de gemeentewerf aan
de Industrieweg dat vorige maand
werd opgeleverd. En wat meer is,
het is minder complex dan de Brede School in de Legmeer.” Aldus de
wethouder. Algemeen directeur De
Groot Vroomshoop zei verheugd te
zijn met de hernieuwde opdracht
van de gemeente. Samen met zijn
medewerkers zou hij er vanzelfspre-

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

Opel Corsa nu vanaf € 5.997,en de rest betaalt u over 2 jaar.

Opel Corsa vanaf
€ 11.995,00
50% van de aankoopprijs € 5.997,50
Inruilvoorbeeld huidige auto € 4.500,00
U betaalt nu
€ 1.497,50
Te betalen over twee jaar € 5.997,50

BP ZIJDELWAARD

20% bijtelling A

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

www.vankouwen.nl

Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80, Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht: (0297) 272 272

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4
gelaan tot aan de Zijdelweg, Sportlaan van Zijdelweg tot aan entree
Connexxion, Buslocatie Connexxion, Brandweerkazerne, Noorddammerweg van N201 tot aan de Vuurlijn, Vuurlijn van Noorddammerweg
tot aan de Ringdijk, Ringdijk, Anjerlaan tot Hortensialaan, Kwakelsepad, Drechtdijk, Amsteldijk Zuid en
Amstelplein van Laan van Meerwijk
tot aan oprit parkeergarage.

kend voor zorgen dat alles binnen
de geraamde kosten en tijdschema’s zal verlopen. Hij wees er wellicht ten overvloede nog op dat het
bouwbedrijf een goede naam heeft
op te houden, inmiddels 85 jaar bestaat en tot 1993 een familiebedrijf
was. Tegenwoordig is het een onderdeel van Volker Wessels. Na het
formele gedeelte en het plaatsen
van de handtekeningen werd voor
deze feestelijke gelegenheid door
schooldirecteur Sylvana Halkers
met behulp van projectleider Frank
Gerritsen onder grote hilariteit een
(heerlijke) taart aangesneden. De
aanwezigen lieten zich het gebak
vervolgens goed smaken. Daar was
dan ook best reden toe!

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 7,9 – 4,1; kms/liter: 12,7 – 24,4; CO2 gr/km 190 – 109. De 50/50-deal is van toepassing op nieuwe orders t/m 28 februari 2010 en
geldt voor de Agila, Corsa, Meriva, Zafi ra, Astra TwinTop en de huidige Astra (H) met een uiterlijke kentekenregistratie van 29 april 2010, uitsluitend bij deelnemende dealers. Toetsing bij BKR
in Tiel. Maximaal 1 fi nanciering per klant. Minimale aanbetaling van 50% met een effectieve rente van 0%. De fi nanciering wordt aangeboden via GMAC Financial Services (KvK 24107861;
AFM registernr.12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl.kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
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Nu nog extra
korting op vele
reeds afgeprijsde
artikelen bij
Blok mode

Amstelplein 19, Uithoorn T 0297 - 561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert T 020 - 6462656
www.blokmode.nl info@blokmode.nl

Inspraakbijeenkomst
reconstructie Zijdelweg
Uithoorn - Het college van B&W
heeft ingestemd met het Voorlopig
Ontwerpplan voor de reconstructie
van de Zijdelweg in verband met de
aansluiting op de omgelegde N201.
Het Voorlopig Ontwerpplan wordt
voorgelegd aan de inwoners tijdens
een inspraakbijeenkomst op 10 februari in het Alkwin Kollege, Weegbree 55. Van 19.00-21.00 uur kunt u
hier binnenlopen, het plan bekijken
en een reactie geven. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig
om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Aan de hand
van de uitkomsten van deze avond
beoordeelt de gemeente of het
noodzakelijk is de plannen voor de
reconstructie van de Zijdelweg bij te
stellen.
Na de inspraakavond wordt een definitief ontwerpplan weer ter besluitvorming aan Burgemeester &
Wethouders voorgelegd. Een eer-

dere versie van het voorlopig ontwerpplan is op 28 september 2009
tijdens een informatiebijeenkomst
in het Alkwin Kollege gepresen-

teerd. De presentatie en het verslag
van deze avond kunt u terugvinden
op de website van de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl via de link

‘Uithoorn aan het werk’ en vervolgens ‘herinrichting Zijdelweg’. Als
alles volgens planning verloopt begint de uitvoering van het project in
oktober 2010. Als u verhinderd bent
de inloopavond bij te wonen, kunt u
voor suggesties en vragen contact
opnemen met de heer Jack de Jong
op tel. (0297) 51 31 11. U kunt ook
per e-mail uw suggesties en vragen
indienen bij de heer De Jong via
gemeente@uithoorn.nl.
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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.spruit@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

Picknicken op het ijs?

re schaatsers en gooi na het eten of
drinken niet het afval op het ijs. Andere schaatsers kunnen hier lelijk
over vallen en wanneer het ijs smelt
belandt het afval in het water.

aanvragen subsidie
2010 bij Burgemeester
Kootfonds

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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stemmen? Doen!
Op 3 maart 2010
raadsleden doen de komende
weken een oproep aan u om te
gaan stemmen op 3 maart. Deze week is als eerste aan de
beurt elfriede Henraat van de
lijst Dus!

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.
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

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

Op veel plekken in Uithoorn wordt
geschaatst. Onder het genot van
wat drinken of een zakje snoep of
chips wordt het al snel gezellig.
Hou het ook gezellig voor de ande-
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Hoe lang bent u
raadslid/fractieassistent?

Om precies te zijn: sinds 12 oktober 2006 ben ik fractieassistent van
GroenLinks.

Hoeveel uur besteedt
u per week aan het
raadslid/fractieassistent zijn?

Ondertekening
overeenkomst bouw
emmaschool

Op maandag 11 januari vond in het
gemeentehuis van Uithoorn de ondertekening plaats van de Design &
Build overeenkomst voor de nieuwbouw School voor Praktijkonderwijs
Koningin Emma.
De overeenkomst is ondertekend

door mevrouw De Boer van Dunamare, het schoolbestuur, en de
heer Pigge, directeur van De Groot
Vroomshoop. BV in bijzijn van wethouder Oudshoorn-Van Egmond en
mevrouw Halkers, directeur van de
school.

inspraakbijeenkomst
reconstructie Zijdelweg

B&W hebben ingestemd met het
Voorlopig Ontwerpplan voor de reconstructie van de Zijdelweg in verband met de aansluiting op de omgelegde N201.
Het Voorlopig Ontwerpplan wordt
voorgelegd aan de inwoners tijdens
een inspraakbijeenkomst op 10 februari in het Alkwin Kollege, Weegbree 55. Van 19 uur tot 21 uur kunt
u hier binnenlopen, het plan bekijken
en een reactie geven. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig
om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.
Aan de hand van de uitkomsten van
deze avond beoordeelt de gemeente of het noodzakelijk is de plannen
voor de reconstructie van de Zijdelweg bij te stellen. Na de inspraakavond wordt een definitief ontwerpplan weer ter besluitvorming aan

B&W voorgelegd. Een eerdere versie van het voorlopig ontwerpplan is
op 28 september 2009 tijdens een
informatiebijeenkomst in het Alkwin
Kollege gepresenteerd. De presentatie en het verslag van deze avond
kunt u terugvinden op de website
van de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl via de link “Uithoorn aan het
werk” en vervolgens “herinrichting
Zijdelweg”.
Als alles volgens planning verloopt
begint de uitvoering van het project
in oktober 2010.
Als u verhinderd bent de inloopavond bij te wonen, kunt u voor suggesties en vragen contact opnemen
met de heer Jack de Jong op telefoonnummer (0297) 51 31 11. U kunt
ook per e-mail uw suggesties en vragen indienen bij de heer De Jong via
gemeente@uithoorn.nl.

uitwerkingsplan
omgeving Romeflat
In 2005 is het definitieve plan voor de
herinrichting van de openbare ruimte
in de Europarei vastgesteld. In 2006
is begonnen met het opknappen van
de buitenruimte rondom ‘t Buurtnest.
Daarna is de omgeving van de Briandflat, Brusselflat, Coudenhoveflat
en een deel bij de Monnetflat opgeknapt.

renovatie

Inmiddels is het uitwerkingsplan voor
de omgeving van de Romeflat klaar.
In dit plan wordt de hele buitenruimte
opgeknapt. Het parkeerterrein krijgt
nieuwe bomen en bestrating, de paden worden herstraat en de verlichting wordt verbeterd. Alle onderbeplanting en een deel van de bomen
worden vervangen. Dit heeft helaas
tot gevolg dat een aantal bestaande bomen zal worden gekapt. Aan
de oostzijde van de Romeflat komt
een voetbalveldje en wordt er een

nieuwe speelplaats ingericht. Bewoners en kinderen uit de buurt kunnen straks meedenken over de inrichting van deze nieuwe speelplek.
Hierover krijgen de bewoners begin
2010 een informatiebrief.

inrichtingsplan
buitenruimte Romeflat

De presentatietekening van de nieuwe inrichting rondom de Romeflat is
te zien in de hal van deze flat en in ‘t
Buurtnest. De tekeningen staan ook
op www.Uithoorn.nl (onder plannen
en projecten / Europarei).

Planning

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden begin dit jaar. Om ondanks de huidige winterse omstandigheden toch door te kunnen gaan
met de uitvoering worden eerst de
bomen gekapt. Over de herinrichting
krijgen de bewoners apart bericht.

Gemiddeld besteed ik 8-10 uur per
week aan het fractieassistent zijn.
De ene week is dat wat meer en
de andere iets minder. Het ligt aan
de onderwerpen die op de agenda
staan. Vooral de laatste tijd heerst er
regelmatig ontevredenheid bij groepen burgers en sommige politieke
partijen, over (voorgenomen) besluiten. Vooral de communicatie vooraf
zou veel beter kunnen. Ik vind heldere communicatie heel belangrijk en
dat kost dan, terecht, meer tijd.

wat is leuk aan het
raadslid/fractieassistent zijn?

Leuk is dat je de fractie kunt ondersteunen bij het werk, bv. door (overdag) informatieve bijeenkomsten
te bezoeken. Ook help je mee, om
in de fractievergadering tot een visie te komen, over de onderwerpen
die aan de orde zijn en mag je daarover vragen stellen in het informatief
beraad van de gemeenteraad. Het

is een goede voorbereiding, om te
weten te komen of het raadslid zijn
iets voor je is. Verder hebben GroenLinks en D66 besloten om de komende verkiezingen af te zien van
het zelfstandig deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van
2010. Er is besloten de verkiezingen in te gaan met een nieuwe lokale partij: DUS!. Dat is een heel proces en ik vind het erg leuk om daaraan mee te werken.

waarom moeten mensen op
3 maart 2010 gaan stemmen?

Omdat gemeentepolitiek ertoe doet!
Er worden door mensen die jij kiest
beslissingen genomen die van invloed zijn op je directe omgeving.
Stemmen dus!

wist u dat:

•
•
•
•

•

•

de gemeenteraad het
hoogste bestuursorgaan
in de gemeente is?
dit in de Grondwet staat?
de gemeenteraad dus
eigenlijk de baas is in de
gemeente?
het daarom de
gemeenteraad is die op
hoofdlijnen het beleid
bepaalt in de gemeente?
dit ook betekent dat de
gemeenteraad bepaalt
hoeveel geld er voor het
beleid beschikbaar is?
de gemeenteraad de
uitvoering van het beleid
door B&W controleert?

Verkiezingen gemeenteraad
nummering van de lijsten van de kandidaten
en beslissing geldigheid lijstencombinaties

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van
de raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat op 21 januari 2010 om 16.00 uur in een openbare zitting in kamer 205 in het gemeentehuis zal plaatshebben de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Zitting van het hoofdstembureau inzake beslissing
geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 3 maart 2010 te
houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 22 januari 2010 om 16.00 uur in een openbare zitting zal beslissen over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een
politieke groepering.

extra middelen
schuldhulpverlening
aan zelfstandigen
In verband met de economische
crisis ontvangen de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn gezamenlijk een bedrag van € 30.000 per
jaar vanuit het Rijk. De gemeenten
gaan deze gelden gebruiken voor de
schuldhulpverlening aan zelfstandigen.
Het kabinet heeft de komende drie
jaar eenmalig extra gelden beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Het gaat over heel Nederland
om € 130 miljoen verspreid over de
jaren 2009 tot en met 2011. De G2,
samenwerking gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn, heeft besloten deze
gelden te gebruiken voor de schuld-

hulpverlening aan zelfstandigen. De
vraag naar schuldbemiddeling door
zelfstandigen is namelijk door de
economische recessie toegenomen.

Vragen:

Heeft u vragen over de schuldbemiddeling aan zelfstandigen? Neemt
u dan gerust contact op met het
cluster Werk & Inkomen van de G2
Aalsmeer – Uithoorn via telefoonnummer 0297-513 255. Het cluster
Werk & Inkomen is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 09:00-11:00 uur.

Nieuwe Meerbode - 13 januari 2010

G

E

M

pagina 3

E

E

N

T

E

N

I

E

13 JANUARI 2010

U

W

S

ALGEMENE INFORMATIE

Strooizouttekort dwingt
gemeente Uithoorn tot
maatregelen

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Beperking gebied
gladheidbestrijding

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

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
21 JANUARI 2010
Op donderdag 21 januari 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad:
•
•
•
•

Oeververbinding;
Masterplan dorpscentrum;
Economische visie;
Verordeningen Wet Investeren in Jongeren.

Politiek Debat:
•
•

Kaderstelling openbare verlichting;
Financiële begroting G2.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op 15 januari 2010 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 20 januari 2010 staat de agenda
op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁer van de
gemeenteraad van Uithoorn, tel: 0297-513 963 of e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl

Nieuwsbrief
Oeververbinding
De gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen hebben onderzoek laten
doen naar de effecten van verschillende varianten voor een oeververbinding tussen Amstelhoek en Uithoorn. Uitgangspunt voor het onderzoek is het besluit van de Uithoornse
gemeenteraad dat doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn
niet meer mogelijk is na de omlegging van de N201.
De beide colleges van burgemeester en wethouders hebben hun voorkeur uitgesproken voor de Garagevariant. In deze variant blijft de Prinses Irenebrug bestaan. De huidige
weg loopt tot in de nieuw te bouwen
parkeergarage in het dorpscentrum
van Uithoorn. Aan beide gemeente-

raden wordt gevraagd een besluit te
nemen over hun voorkeur voor een
oeververbinding.

Tweede nieuwsbrief

Over de voorkeur van de beide colleges wordt een dezer dagen in het
centrum van Uithoorn, Thamerdal,
Meerwijk-Oost en Amstelhoek, samen met de nieuwsbrief masterplan Dorpscentrum, huis-aan-huis
een nieuwsbrief verspreid. Ook bewoners van De Hoef ontvangen de
nieuwsbrief Oeververbinding. Daarnaast is de nieuwsbrief vanaf 14 januari op te halen in de openbare bibliotheken en bij de gemeentehuizen in Uithoorn en Mijdrecht. Op de
websites van beide gemeenten is de
nieuwsbrief te downloaden.

Nieuwsbrief masterplan
Dorpscentrum
De gemeente wil, na de omlegging
van de N201, van het centrum van
Uithoorn een aantrekkelijk gebied
maken. Aantrekkelijk om er te verblijven, te wonen en te ondernemen.
B&W hebben daartoe het masterplan Dorpscentrum opgesteld. Het
masterplan geeft aan hoe het Dorpscentrum van Uithoorn zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen op
het gebied van winkelen, wonen, recreatie, toerisme, (maatschappelijke) voorzieningen, beeldkwaliteit en verkeer. Het masterplan Dorpscentrum wordt
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tweede Nieuwsbrief

Een samenvatting van het masterplan Dorpscentrum is te vinden
in de tweede nieuwsbrief. Deze
nieuwsbrief Masterplan Dorpscentrum wordt een dezer dagen samen
met de tweede nieuwsbrief Oeverbinding huis-aan-huis verspreid.in
het centrum van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en Amstelhoek.
Daarnaast is de nieuwsbrief vanaf
14 januari op te halen in de openbare bibliotheek en bij het gemeentehuis. Op www.Uithoorn.nl zijn de
nieuwsbrief en het volledige masterplan te downloaden. Het masterplan
Dorpscentrum is ook in te zien bij de
balie van het gemeentehuis.

Alzheimer Café geopend
Op 7 januari heeft wethouder Monique Oudshoorn een Alzheimer Café
geopend in Het Hoge Heem. Voortaan is het café geopend elke eerste
donderdag van de oneven maand (7
januari, 4 maart, 6 mei, 1 juli, 2 september en 4 november).
In de gemeenten in de omgeving bestaat al langer een Alzheimer Café. In
2008 hebben de gemeente Uithoorn
en Alzheimer Nederland afgesproken om in 2009 eerst een proefcafé
te houden. Dit resulteerde in 2 proefcafé’s, één in januari en één in juli

2009. De opkomst op beide avonden
was geweldig. Deze opkomsten gaven aan: er is echt behoefte aan een
Alzheimer Café in Uithoorn. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen
met dementie, hun partners, familieleden en vrienden, hulpverleners en
andere belangstellenden. In het Alzheimer Café kan men terecht voor
informatie over dementie. Daar kun
je ook vrijuit spreken over de problemen waar je tegen aanloopt: in het
Alzheimer Café hoef je soms niets uit
te leggen, men begrijpt elkaar

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.

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
15 jan.
15 en 22 jan.

16 jan.
13, 14, 15 jan.
17 jan.
17 jan.

22 jan.
29 jan.
31 jan.

Klaverjas- en pandoerkampioenschappen, dorpshuis De Quakel, 20.00 uur. Voorinschrijving: € 9.
van 19–21 uur en op za. 16 en 23 jan. van 15-17 uur
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 uur.
IJsbaan rond Fort De Kwakel open
wo. 13 jan.: 13:00-17:30 en 18:30-22:00 u.;
do. 14 en vr. 15 jan.: 15:30-17:30 en 18:30-22:00 u.
Liedjesprogramma door Mylou Frencken,
Thamerkerk, 14.30 uur. Toegang: € 10,-.
Info: www.scau.nl
Opening expositie Winters Kunstgenot,
15.00 u., in Galerie Fort aan de Drecht.
Openingstijden: do/vr 14-17 u. en za/zo 12-17 u.
Expositie duurt t/m 23 febr.
Klaverjas- en pandoerkampioenschappen, dorpshuis De Quakel, 20.00 u. Voorinschrijving; € 9.
Klaverjas- en pandoerkampioenschappen, dorpshuis De Quakel, 20.00 u. Voorinschrijving; € 9.
Vakantiemakelaarloop, start bij sporthal De Scheg,
11.00 uur; 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

De problemen met de voorraad
strooizout maken aanvullende maatregelen voor het bestrijden van de
gladheid noodzakelijk. Het college
van burgemeester en wethouders
van Uithoorn heeft vrijdag 8 januari ingestemd met het verkleinen van
het ‘strooigebied’.
Belangrijk is dat de reguliere bevoorrading van de winkelcentra, grote
winkelgebieden en vitale bedrijven
doorgang kan vinden. Verder is rekening gehouden met verbindingen
voor het openbaarvervoer en voor
de hulpdiensten.
Zodra het strooizout op is, zal dit verkleinde strooigebied zo goed mogelijk met zand berijdbaar gehouden
worden. Om weggebruikers te attenderen op mogelijk gladde wegen

WERK IN
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

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

RIOOLWERKZAAMHEDEN LANGS N201
BIJ UITHOORN

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.

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
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.

AANLEGGEN BRUGGEN
LANGZAAM VERKEER
BIESLOOK-FAUNALAAN

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 januari 2010 zijn afgerond. Vanwege de

in de gemeente plaatst de gemeente waarschuwingsborden bij de gemeentegrens.
Zodra de zoutvoorraad weer op peil
is, gaat de gemeente over op de reguliere gladheidbestrijding. Dit zal
meteen bekend worden gemaakt
via www.uithoorn.nl. Houdt u de gemeentelijke website dus in de gaten.
Het zouttekort is een landelijk probleem. Er zijn problemen met de toelevering van zout door de grote depots en ook vanuit het buitenland is
maar beperkte invoer. Uit alle macht
wordt geprobeerd de voorraden
weer aan te vullen.

Let op

Op de wegen en fietspaden buiten
het strooigebied wordt dus voorlopig
niet meer gestrooid. Houd er rekening mee dat deze glad kunnen zijn.

weersomstandigheden kan er echter
vertraging ontstaan.

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 informatienummer van de N201: 023-514
3230.

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.

VERVANGEN
BEPLANTING BIJ
ZILVERSCHOON EN
ZEVENBLAD

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 contact 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.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PrOcedure
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
ter inZaGe
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:
- Vaststelling bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook”
Inzageperiode vrijdag 8 januari 2010 t/m donderdag 18 februari 2010
Info: mevrouw A. Stevens, tel. 513111.
besluit OVer bestaande inritten bij wOOnhuiZen
in wOOnstraten
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten een richtlijn vast te
stellen voor zowel de bestaande inritten bij woonhuizen in De Kwakel-Achter de
Kerk en Meerwijk-West als bij vergelijkbare situaties in de overige wijken.
Conform het bestaande beleid worden geen inritten verbreed als dat ten koste
gaat van het openbaar groen.
B&W hebben het belang van de bewoners bij een bredere inrit afgewogen tegen
het behouden van de huidige situatie.
• Het verbreden van de inritten komt vooral het woongenot van de betrokken bewoners ten goede.
• Het niet verbreden van de inritten dient een groter en breder belang, want dan
blijven gehandhaafd: het groene karakter van de straat, de groeimogelijkheden voor de bomen in de straat, de verdeling tussen groen en bestrating en
de mogelijkheden voor waterafvoer.
B&W hebben geconcludeerd dat de voordelen van het handhaven van de huidige
situatie zwaarder wegen dan de voordelen van het verbreden van de inritten.
Het besluit ligt van 13 januari t/m 24 februari 2010 ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheek. De stukken zijn ook terug te vinden
op de gemeentelijke website.
bekendmakinG cOncePt reGels PersOOnsGebOnden
budGet (PGb) maatschaPPelijke OndersteuninG
Gemeente uithOOrn
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn kan op grond van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning

regels vaststellen over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden
op grond van deze wet. Het Dagelijks Bestuur heeft de gewijzigde conceptbeleidsregels Persoonsgebonden Budget vastgesteld met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De conceptbeleidsregels liggen van vrijdag 15 januari t/m 26 februari 2010 ter inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden
de mogelijkheid hebben hun zienswijze naar voren te brengen.
VentVerGunninG
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor de jaren
2010, 2011 en 2012 aan de heer C. van Berkel, voor het venten van groente en
fruit, voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 16 februari 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
VentVerGunninG
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 2010
aan de heer B. ten Tije, namens Granton Marketing b.v. voor het voeren van een
promotiecampagne t.b.v. een nieuw product van Nuon, voor de periode van 18 januari 2010 tot en met 6 februari 2010 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 16 februari 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
inGediende bOuwaanVraGen/aanleGVerGunninGen
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Jaagpad t.h.v. nummer 5, aanlegvergunning aanvraag voor het graven van
proefgaten en een aanloopsleuf en het aanleggen van een gestuurde boring.
- Drechtdijk 87 Bedrijf, bouwaanvraag fase 1 voor het vernieuwen van een bedrijfsgebouw.
- Drechtdijk 8, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een woning.
- Boterdijk 182, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Drechtdijk 60, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een bestaande berging.
meerwijk-west
- Krakeend 22, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde.
dorpscentrum
- Prins Hendriklaan 4, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde.
Zijdelwaard
- A.M. de Jonglaan 11, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de achteren zijgevel.
- Guido Gezellelaan 5, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
- Brederolaan 26, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde.
Verleende VerGunninGen/OntheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
de kwakel
- Wilgenhof 66, vergunning voor het vergroten van de woning aan de zijkant en
het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 25 februari
2010.
- Fresialaan 58, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m
25 februari 2010
- Randweg 121 A te Uithoorn vergunning voor het gedeeltelijk slopen van kassen. Bezwaar: t/m 16 februari 2010.
- Kerklaan, vergunning aan de heer Vaneman voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op dinsdagochtend en vrijdag voor de
verkoop van groente en fruit vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 17 februari 2010
- Kerklaan, vergunning aan de heer Bos voor het innemen van een standplaats
met een mobiele verkoopwagen op donderdag voor de verkoop van vis vanaf
het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 februari 2010
meerwijk-west
- Kolgans 2, vergunning voor het dichtzetten van een loggia en het realiseren
van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 18 februari 2010.
meerwijk-Oost
- Zijdelmeer, vergunning aan de heer Roeleveld voor het innemen van een

www.uithOOrn.nl
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standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie tijdens de vorstperiode (winter 2009-2010) dat er geschaatst kan worden op het Zijdelmeer.
Bezwaar t/m 15 februari 2010
- Zijdelmeer, vergunning aan de heer Fens voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie tijdens de vorstperiode (winter
2009-2010) dat er geschaatst kan worden op het Zijdelmeer.
Bezwaar t/m 17 februari 2010
thamerdal
- Prinses Christinalaan 125, vergunning aan de exploitant van Snackbar De
Bokkesprong B.V. voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar
2010. Bezwaar t/m 8 februari 2010
dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan de heer De Weert voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop
van vis vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 februari 2010
de legmeer
- Legmeerplein, vergunning aan de heer Limburg voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag en zaterdag voor de
verkoop van bloemen en planten vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 3 februari 2010
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan de heer Van Tol voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag en zaterdag
voor de verkoop van bloemen en planten vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Europarei, vergunning aan de exploitant van de Uithoornse Wielertrainingsclub voor een Drank- en Horecavergunning. Beroep t/m 8 februari 2010
- Joost van den Vondellaan, vergunning aan mevrouw Verbaan voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op woensdagmiddag voor de verkoop van verzekeringen vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Potgieterplein, vergunning aan mevrouw Van den Burg voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen op woensdagmiddag voor de
verkoop van boeken en literatuur vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 17 februari 2010
- Potgieterplein, vergunning aan de heer Brons voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op donderdag voor de verkoop van vis
vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Potgieterplein, vergunning aan de heer Kuipers voor het innemen van een
standplaats op 12 en 13 maart, 14 en 15 mei, 16 en 17 juli en 8 en 9 oktober
2010 voor het graveren van kentekens en het repareren van autoruiten. Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Zijdelwaardplein, Vergunning aan mevrouw Le voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop van
loempia’s vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 17 februari 2010
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Tran voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op donderdagmiddag en zaterdag voor de verkoop van loempia’s vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Bakker voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op woensdag van kaas en zuivelwaren vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 februari 2010
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Le Ngo voor het innemen van een
standplaats met een mobiel verkoopwagen op maandag en dinsdag voor de
verkoop van loempia’s vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 februari 2010
uithoorn / de kwakel
Vergunning verleend aan de exploitanten van de volgende horecagelegenheden
voor een laat sluitingsuur voor de periode dat de horeca-exploitatievergunning van
de desbetreffende horecagelegenheid geldig is:
- River Café, Koningin Julianalaan 16;
- Grand- eetcafé Het Oude Spoorhuis B.V., Stationsstraat 41-45;
- Café De Herbergh 1883, Schans 108;
- Café Bolle Pouw, Drechtdijk 26;
- Drinken & Zo V.o.F., Wilhelminakade 5;
- Café De Gevel V.o.F., Wilhelminakade 3.;
- Café bar ’t Fort, ’t Fort 55.
Bezwaar t/m 9 februari 2010
bekendmakinG OPenbare VerGaderinGen
welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op een nieuw te bouwen woningen aan de
Provinciale weg N201 en Watsonweg te Uithoorn. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de N201 en de Watsonweg. Juli 2009 zijn de Hogere Waarden al vastgesteld, maar de bebouwing blijkt dichter
bij de provinciale weg N201 te liggen dan in de geluidsonderzoeken mee rekening is gehouden. Dit heeft consequenties voor de geluidsbelastingen op de gevels. Nieuw onderzoek naar de geluidsbelasting is uitgevoerd en vormt de basis
voor deze nieuwe vaststelling.
Het ontwerp van het verzoek ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf donderdag 14 januari tot vrijdag 12 februari 2010 tijdens kantooruren ter inzage in het
informatiecentrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn.
Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde
termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420
AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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Lions Nieuwjaars Bridgedrive 2010
Uithoorn - De 26ste Lions Nieuwjaars Bridge Drive, waarvan de opbrengst ten gunste is van Jeugdfonds Uithoorn/
De Kwakel, is afgelopen vrijdag in een sfeervol Leenders gespeeld.
Dit jaar is als winnend paar het echtpaar Marja Mooij & Kees Mooij uit de bus gekomen.

Snerttoernooi KDO
Volleybal een groot succes
De Kwakel - De mussen vielen nog
van het dak toen de datum werd geprikt, maar beter had de organisatie
het niet kunnen uitzoeken!
Afgelopen dinsdag 5 januari vond
het jaarlijkse Snerttoernooi van de
afdeling KDO Volleybal plaats. Buiten in de sneeuw was het -5°, de
juiste temperatuur en entourage
voor een snerttoernooi.
Gelukkig was het in het nieuwe
KDO complex een stuk aangenamer. Ruim 60 volleyballers hadden
zich verzameld in de KDO hal. Leden natuurlijk van de afdeling volleybal maar ook een aantal oud-leden, introducés en nog 3 handbal-

teams die wel eens een uitstapje naar een andere balsport wilden
wagen. De wedstrijdleiding van de
avond, Jakob-Jan Immerzeel en Leny Drost, had vooraf een schema
opgesteld waarbij steeds in een andere teamsamenstelling werd gespeeld. De stemming zat er goed in
en in rap tempo had iedereen zijn of
haar 6 partijen gespeeld. Na afloop
van de wedstrijden natuurlijk naar
de nieuwe kantine waar de erwtensoep al stond te dampen. Er was gezorgd voor ruim 20 liter erwtensoep,
ruim voldoende voor alle sporters.
Leny, Jakob-Jan en Coby waren de
koks en de soep smaakte voortref-

felijk. Binnen deze grote groep bleek
er veel enthousiasme om weer te
gaan volleyballen. De afdeling volleybal is altijd op zoek naar nieuwe
leden. Als eerste wordt er gekeken
om met een nieuwe groep 1 x per
week, onder leiding van een trainer,
te gaan spelen. Hierna kan eventueel in competitieverband worden
gespeeld. Tijdens het Snerttoernooi
hebben zich al 6 mensen aangemeld, maar er kunnen er nog meer
bij. Voor info kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling volleybal, Albert Blommestijn,
op 06-13753186 of mailen naar
info@poldersport.com

P. Hoekwater B.V. nieuwe
kleedkamersponsor KDO
De Kwakel - Met trots presenteert
KDO de firma P. Hoekwater B.V. uit
Aalsmeer als nieuwe kleedkamersponsor. P. Hoekwater B.V. bestaat
al sinds 1945 en is als elektrotechnisch installatiebedrijf actief in zeer
uiteenlopende installatiewerkzaamheden.

Derde avond van
Quakeltoernooi had
een verrassende winnaar
De Kwakel - Met teams uit Putten
(zaterdaghoofdklasse) en uit Noordeloos met hierbij de winnaar van
vorig jaar Barhoorn Flowers (Fam.
van Rijn) kon men een mooie avond
tegemoetzien.
In de eerste wedstrijd hadden ze al
gelijk de eerste verrassing, The B&A
boys wisten de cupwinnaar Barnhoorn Flowers met 0-1 te verslaan.
Hierna kregen ze D.G.L. tegen Noordeloos. Deze jongens waren nog
vermoeid van de lange reis die zij
moesten maken, zij stonden al snel
achter, het werd uiteindelijk 4-0
voor D.G.L.
Het hoofdklasseteam begon tegen het team van Joeri Stange met
Pa Stange op doel Jaspers/Ceulenmans .com (verder JC.)
Het team van Joeri drukte de jongens van Putten behoorlijk terug,
maar er waren er een paar zeer gevaarlijke uitvallen van sv Putten.
Met een pracht van een counter
wist svPutten met 1-0 voor te komen maar in de laatste seconden
wist het team van Joeri toch nog gelijk te maken.

Hierna kwam de Kwakelse derby B&A tegen JC. Het was gelijk
een zeer spannende partij. Met een
mooie lob wist Peter Onderwater
als eerste te scoren voor B&A. Hierna ging de wedstrijd over en weer
met aan beide kanten kansen, Erik
Verbruggen maakte de gelijkmaker,
waarna B&A weer op voorsprong
wist te komen door een foutje van
keeper Johan Stange, maar zijn
zoon Joeri maakte het weer goed
voor zijn vader en maakte de gelijkmaker en ook nog eens de winnende (dus er werd gelijk onderhandeld
over een verhoging van zijn zakgeld). Noordeloos kwam hierna verrassend op voorsprong tegen Barnhoorn Flowers, waarna Barnhoorn
de zaak weer recht wist te zetten en
met 3-1 won.
Koplopers na 3 ronden waren sv
Putten met 4 punten en B&A met 3
punten. Dit toont wel aan hoe spannend het was deze avond.
Dit was al een finale avond op zich
met allemaal topteams.
Deze 2 moesten tegen elkaar en
wisten allebei niet te scoren. Het

was een spannende wedstrijd, er
was helaas geen sprake van goed
voetbal. Dit was jammer voor het
publiek, want er werd hier wel wat
van verwacht.
Hierna kwam alweer een topper, JC
tegen D.G.L. Deze wist DGL met 21 te winnen.
Elke wedstrijd werd hierna een finale. Degene die punten zou verliezen werd gelijk uitgeschakeld voor
de finale.
D.G.L. moest hierna tegen het sterke B&A boys maar wist 2 x te scoren. B&A werd wakker en maakte
2-1. Met nog 5 minuten op de klok
werd het een stevige wedstrijd maar
er stond ook wat op het spel, fysiek
ging het er soms pittig aan toe maar
D.G.L. wist de wedstrijd toch met 21 te winnen.
Hierna had D.G.L. nog maar aan 1
punt genoeg om in de finale te komen als Barnhoorn Flowers met
meer als 5-0 van JC zou winnen
maar daar hadden de heren Stange weinig zin in. Dus D.G.L. werd de
derde finalist van het Quakeltoernooi.

De directeur, de heer Sparnaaij, legt
uit: “Installatietechniek is een wezenlijk onderdeel van de te bereiken resultaten in wonen en werken.
Figuurlijk gezien vormen domotica,
klimaatbeheersing, verlichting en
elektronica de “ organen” van een
gebouw, met als “hart” de hardware
zoals ketels, schakelkasten en dergelijke. Letterlijk en figuurlijk bepalen de aanwezige voorzieningen
voor een aanzienlijk deel hoe gezond een gebouw eigenlijk is en
hoe mensen er functioneren en zich
voelen. Het is om een reeks aan redenen daarom belangrijk hier veel

aandacht voor te hebben en lange termijninvesteringen te doen, die
zich terugverdienen in duurzaamheid, verbruik en effectiviteit. Zoals bij sporten begint alles met een
goede voorbereiding, Vooral om die
reden zijn onze experts dan ook
graag betrokken bij het gehele traject. Vanaf het eerste idee voor de
(her)bouw van een pand, de inventarisatie van wensen en verwachtingen tot en met de oplevering blijven
deze ervaren vakmensen graag midden in het traject actief, met raad en
daad. Ontwerpen, adviseren, installeren, voorlichten; het hoort allemaal
bij de knowhow en dienstverlening
waarmee wij groot zijn geworden.
Tegenwoordig zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Afstandsbesturingen voor alle voorzieningen,
weggewerkte bekabeling, de beste (brand)beveiliging? P. Hoekwater
B.V. maakt het graag waar.
Toen ik werd benaderd door KDO

om eens te komen kijken werd ik direct enthousiast van wat er daar gebeurt. Een mooie nieuwe accommodatie en een toekomstgericht beleid
zijn zaken die ons zeker aanspreken. Innovativiteit, kwaliteit en diversiteit, allemaal raakvlakken tussen KDO en ons bedrijf.
Onze ruim zes decennia service,
vakmanschap en dienstverlening
zijn de organisatie merkbaar in de
genen gaan zitten. Alles staat in het
teken van kwaliteit. Een mooiere
link naar KDO is eigenlijk niet denkbaar”, aldus een enthousiaste heer
Sparnaaij.
Naast P. Hoekwater B.V. zijn er al
verschillende bedrijven die ook hun
naam aan een kleedkamer hebben
gegeven of die KDO op een andere manier steunen. Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden bij KDO, stuur dan een mail
naar bestuur@kdo.nl

Laddercompetitie BVK
De Kwaklel - Met 40 paren werd
op de eerste speelavond in het kersverse jaar 2010 afgetrapt in Dorpshuis De Quakel.
Van de 14 paren in de A lijn toonden
Nel Bakker en Hans Wagenvoort
aan dat zij de oliebollen het best van
allen verteerd hadden, want met
een score van 63,4% troefden zij de
rest van het speelveld gedecideerd
af. Dick Elenbaas en Andre Verhoef
werden met bijna 58% 2e en Elly en
Jaap van Nieuwkoop completeerden de top 3 met 56,7%.
Wedstrijdleider Cor werd door vrijwel alle vrouwelijke leden van de
BVK overladen met kussen ter gelegenheid van het nieuwe jaar en dat
kwam hij de rest van de avond niet
meer te boven. Hij sleurde partner
Bep mee in zijn vrije val naar de 14e
plaats en mag dus volgende week
via de B lijn proberen weer terug te
keren naar de A.
B Lijn
In die B lijn had Anneke Karlas
het nodig gevonden in deze barre weersomstandigheden met de
caravan naar Duitsland af te reizen, waardoor partner Jaap op zoek
moest naar een invaller van mini-

maal gelijkwaardig niveau. Hij vond
die in de persoon van Tigvoudig
Kwakels damkampioen Adrie ‘Bal’
Voorn en middels een paar simpele
afspraken spijkerden zij een dermate degelijk ‘plan de campagne’ in elkaar dat de tegenstanders niet in de
buurt konden komen van hun eindscore van 69,1%. In de totaalstand
betekende dat een flinke sprong
naar boven (van 21 naar 5).

C lijn
In de C lijn begonnen Frajo en Loes
Fritschy voortvarend. Zij noteerden
de 1e plaats met 63,33% en gingen
daardoor ineens van de 40e naar
de 15e plaats in de totaalstand. Ze
sloegen de B lijn dus gewoon over.
Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh eindigden met 55,4% op de
2e plaats en Greet de Jong en Roel
Knaap op de 3e met 54,6%.

Nog 3 paren wisten overigens 60+
te scoren, waarbij de prestatie van
Janny Snabel en Vrony van Veen
een extra vermelding verdient. Zij
werden 2e met 62,5% en stoomden
daarmee de A lijn binnen. Gerda
Bosboom en Guus Pielage werden
3e met 62,15% en de vierde plaats
(die normaliter niet wordt vermeld!)
was voor Jan Heijlman en Margo
Zuidema. Margo hield hiermee de
familie-eer hoog door naar de A lijn
te gaan, waar wederhelft Hans de
omgekeerde weg bewandelde, na
een overigens heldhaftig verweer.
Piet vd Poel en Gerard de Kuyer eindigden op de laatste vermeldenswaardige positie en de trouwe volgers van dit verslag weten wat dat
betekent.

Met die score klommen zij 13 plaatsen op de ladder (van 38 naar 25).
Andere nog niet genoemde paren die een sprong van meer dan
10 plaatsen maakten waren Atie en
Wan Overwater (van 30 naar 17), Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk (van 37
naar 26), Trudy Stokkel en Huub
Zandvliet (van 17 naar 30) en tenslotte Truus en Piet Langelaan (van
10 naar 35).
Opvallend was nog wel, dat er geen
verandering kwam in de top 4 van
de ranglijst, die nu nog wordt aangevoerd door Elly en Jaap van
Nieuwkoop. Na de volgende speelronde zal alles weer anders zijn en
u wordt daarvan op de hoogte gehouden.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

Samenwerking de ronde venen
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zORG &
DIENsTvERLENING
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.

zwANGERsCHAP
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.

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

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 (4)
Klassiek en jazz in dubbelconcert:

Helena Basilova en Franz
von Chossy in Janskerk
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 22 januari aanstaande geven
Helena Basilova en Franz von Chossy een dubbelconcert in de Janskerk
te Mijdrecht. Het bijzondere van dit
pianoconcert is dat Helena klassieke werken van onder anderen Chopin en Bach speelt en Franz eigen
improvisaties en composities. Het
concert begint om 20.30 uur.
Helena Basilova
Geboren in Moskou, kwam zij op
zevenjarige leeftijd naar Nederland.
Tot 2005 was zij leerlinge van David
Kuyken, bij wie zij afstudeerde aan
het Conservatorium van Amsterdam. Voor haar masterstudie volgde zij lessen bij Hakon Austbo, en
Charles Rosen en heeft ze een periode aan het Royal College of Music
in Londen gestudeerd. Helena vormt
sinds 2005 een duo met violiste Lisa Jacobs met wie ze in binnen- en
buitenland optreedt. Naast solospel
houdt Helena zich intensief bezig
met kamermuziek. Ze speelt in “Trio
Lurra” dat zich richt op het hedendaagse repertoire en Nederlandse
composities.
Door haar afkomst voelt Helena een
sterke band met Russische componisten uit de 20e eeuw, zoals Prokofjev en Skrabin. Helena wordt geroemd om haar excellente opvouw
van Sonate nr. 9, met als bijnaam
Zwarte Mis, van Alexander Skrabin. De pers meldt haar “als een van
Nederlands meest interessantere
pianistes”. Haar volle agenda laat
concerten zien in Berlijn, Amsterdam en New York.
Franz von Chossy
Geboren in München begon Franz
op zesjarige leeftijd met pianospe-

len. In 1999 verhuisde hij naar Nederland om bij Rob Madna, Karel
Boehlee en Rob van Bavel evenals Helena aan het Conservatorium
van Amsterdam te studeren. In 2006
won hij de prestigieuze eerste prijs
van “the Dutch Jazz Competition”
als beste solist. Franz speelde op
The North Sea Festival, in het Bimhuis en bij grote manifestaties zowel
in binnen- als buitenland. In de pers
wordt hij omschreven als een “muzikale genius”.
Al eerder speelde Helena Basilova in De Ronde Venen. Dat is geen
wonder als je moeder de bekende
concertpianiste Irina Parfenova is. In
november 2008 gaven moeder en
dochter nog een prachtig pianoconcert in de Janskerk. Nu in 2010 zit
Helena weer achter de vleugel.
In de sfeervolle Janskerk met zijn
prachtige akoestiek zullen de aanwezigen ongetwijfeld genieten van
het prachtige pianospel van zowel
Helena als Franz, twee fantastische
pianisten, die ieder hun eigen muziek spelen.
Toegangskaarten
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10,- , voor 65+ en houders
CJP 8,- en jongeren tot 16 jaar betalen 7,- .Kaarten zijn te reserveren op
www.cultura-drv.nl en in voorverkoop verkrijgbaar bij drogisterij De
Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen en
boekhandel Mondria, Lindeboom te
Mijdrecht en een half uur voor aanvang aan de ingang.
Verdere informatie is te vinden op
www.cultura-drv.nl
“Een uniek concert om de winterkoude te verdrijven!”

In deze rubriek hebt u de laatste drie afleveringen kunnen lezen over de
millenniumdoelen en wat wij als inwoners van de Gemeente De Ronde Venen daaraan kunnen bijdragen.
Ook hebt u eerder kunnen lezen dat het werken aan de millenniumdoelen
niet een gunst is aan arme landen, maar dat het ook van wezenlijk belang
is voor het geluk van onze kinderen en kleinkinderen. Immers, het opheffen
van grote verschillen in welvaart helpt mee aan een stabielere wereldorde
en dus aan een betere toekomst voor ons allemaal...
Zoals ik eerder schreef heeft onze burgemeester een oproep gestuurd naar
alle bedrijven, verenigingen etc. om ons bewust te maken van onze verantwoordelijkheid.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er aardig wat reacties op deze brief zijn geweest. In elk geval hebben velen de burgemeester een antwoord gestuurd, ook al zijn sommigen niet in staat om op dit moment energie te steken in het realiseren van de millenniumdoelen.
Het is goed om te horen dat er in onze gemeente verschillende projecten in
derde wereldlanden worden gesteund.
Een heel mooi voorbeeld vind ik het initiatief van iemand uit Vinkeveen, die
een cursus ‘kerststukken maken’ gaf. Vrijwel alle ingrediënten haalde zij uit
haar eigen tuin. De stukken waren prachtig en de opbrengst van ruim 800,- euro werd aan Wajir geschonken!
De etalage in Wilnis, die de Stichting Welzijn Wajir mag gebruiken, is vanaf
deze week geheel gewijd aan de millenniumdoelen.
U kunt hier nog eens zien op welke acht vlakken de wereldgemeenschap
bezig is om actief te zijn voor een betere wereld.
En laten we vooral niet vergeten, dat je inzetten voor armen een goed gevoel geeft, want dan doe je iets wat er echt toe doet……!
Inge Gransbergen

www.sosderondevenen.nl

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

Is uw huisdier
zoek?

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

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

Kinderkoor Xing treedt
op met haar jubileummusicalshow

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

Vermist:
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, hij heet
Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes met een witte bef
en zwarte neus. Linkerwang bruin en rechterwang wit.
Haar naam is Noekie.
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft een
rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, vrij klein.
Ze heet Pluisje.
- Patrijs in Mijdrecht, flinke, gecastreerde, cyperse kater van
14 jaar. Hij is wildkleurig met zwarte staart en rood/bruine buik.
Zijn naam is Frodo.

Gevonden:
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
slinger en belletje.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, sinds eind november loopt daar
een cyperse poes met rode vlekken op haar rug en kop
(gemeleerd). Zij heeft witte voetjes en wordt op ongeveer 2 jaar
geschat. Klein formaat. Eet veel.
- Drechtdijk in De Kwakel, forse bruin zwart grijze cyperse kater,
gecastreerd.
- Zonnedaal in Uithoorn, een rood/blauwe parkiet/papagaai.
- Hoofdweg in Waverveen, grijs/wit cypers katje van ongeveer
2 maanden.
- Gijsb. v. Stoutenborchstraat in Mijdrecht, poes, zwarte achterkant
met witte pootjes en zwart vlekje op de kin.
- Bisschop Koenraadstraat in Uithoorn. Een grote parkiet vliegt
daar rond. Waarschijnlijk een Krimson Rosella, rode borst en
felblauwe vleugels. Lijkt op een kleine papagaai.
Goed tehuis gezocht voor:
- Wegens overlijden van baasje wordt een goed thuis gezocht voor
een zwart gecastreerd middelmaat hondje van 9 jaar. Hij is 7 jaar
geleden uit het asiel gehaald, dus als het kan wil men 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?

Uithoorn - Het is alweer vijf jaar geleden dat het allereerste optreden
van kinderkoor Xing plaatsvond. Het
koor is nog steeds alive and kicking
en wil dit jubileum graag vieren met
een leuk optreden met liedjes uit diverse bekende en minder bekende
(kinder-)musicals.
Ter gelegenheid van het jubileum
zal een aantal oud-leden (van wie
sommigen nu al op de middelbare
school zitten) een paar liedjes komen meezingen.
Kinderkoor Xing bestaat momenteel
uit 13 enthousiaste kinderen van
de Kajuit en de Springschans. Het
kinderkoor staat onder leiding van
Ireen van Bijnen.
Op zondag 24 januari kan iedereen
die dat leuk vindt komen luisteren

naar kinderkoor Xing in jongerencentrum The Mix aan de J.A. van Seumerenlaan (tegenover de Thamerkerk). Aanvang 16.00 uur. De toegang is vrij en iedereen, jong of oud,
is van harte welkom!
Ook kinderen die het misschien leuk
vinden bij het koor te komen zingen, kunnen natuurlijk komen kijken, want er is nog plek voor nieuwe kinderen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Heel veel dank voor Jos en Carolien van de Paddestoel

K LE T S M A J OOR

Spontane opvang voor deelnemers
van eetcafé ‘t Pruttelpotje
Mijdrecht - Maandag 4 januari kwam Eetcafé ‘t Pruttelpotje voor
een onaangename verrassing te
staan.
Dit eetcafé voor mensen met een
verstandelijke beperking huist, normaal gesproken, tweemaal per
maand in All Round in Mijdrecht.
Door een miscommunicatie was er

echter op deze avond nu een grote
receptie van de gemeente gepland
in All Round.
Er kon door ‘t Pruttelpotje dus niet
gekookt worden. Jos en Carolien
van café de Paddestoel hebben deze mensen spontaan ruimte in hun
café de Paddestoel aangeboden en
dankzij deze twee mensen hebben

de deelnemers van ‘t Pruttelpotje
toch nog een heel gezellige avond
gehad. Er werden pizza’s besteld,
het was er lekker warm, leuke muziek en het toetje: ‘knieperties’ met

ijs en slagroom. Alles was heerlijk.
Jos en Carolien kwamen als klap op
de vuurpijl met champagne om het
nieuwe jaar voor Eetcafé ‘t Pruttelpotje in te luiden. Fantastisch.
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Zwanen
Dat het mooie winterweer ook
voor een boel overlast zorgt
zal de laatste weken niemand
ontgaan zijn. Dat ditzelfde
winterweer voor ouderwets
gezellige winterpret zorgt zal
ook niemand over het hoofd
gezien hebben.
Lopend over de Kerkvaartbrug met slee en kleine meid
stopten wij daar voor een oorverdovend gekwaak en gekwekker. Onder ons bevond
zich een groot wak vol eenden, koetjes en 2 zwanen. Terwijl mijn kleine meid de eendjes voerde zag ik een overeenkomst met iets dat de komende tijd ons weer bezig zal
houden. Mijn kleine meid, de
kiezer en de vogels de politici die graag haar stem wilden
hebben in de vorm van het te
vergeven brood. Op het moment dat ze haar zagen begonnen het gekwaak en gekwekker. Ze drongen zich allemaal op de plek waar ze
haar brood gooide. Ze vochten elkaar de tent uit en van
de samenhorigheid waarmee
ze ‘s avonds hun wak open

houden was niks meer over.
Wat opviel was dat de twee
elegante zwanen, die er toch
in al hun elegantie bovenuitstaken in dit geheel, zich werkelijk de vreemde eend in de
bijt voelden. Zeker, ook zij
probeerden hun brood te bemachtigen, maar toch net iets
sympathieker dan de eenden
en koeten die elkaar bijna
verzopen. En toen kwam mij
de vergelijking met de politiek
in gedachten. De schreeuwlelijk die uiteindelijk toch de
meeste stemmen bemachtigt
en de ranke zwanen in de politiek die met veel moeite het
misschien net halen. Maar als
ze de kans krijgen zich toch
weer terugtrekken. Dit alles
omdat ze het geschreeuw en
gedraai van hun collega-politici niet kunnen verdragen.
Laten we maar hopen dat er
zich tussen alle eenden nog
enkele lelijke eendjes bevinden die ooit uitgroeien tot
volhardende zwanen en echte politici...
dekletsmajoor@gmail.com

F-pupillen zaalvoetbaltoernooi groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar is het Wienk
Automatisering F-pupillen-zaalvoetbaltoernooi gehouden. In sporthal
de Eendracht werd afgelopen zondag een ochtend- en een middagprogramma afgewerkt door ruim
zeventig F-pupillen. In het ochtendprogramma werd in twee poules gespeeld. Veel mooie wedstrijden zijn
gespeeld, prachtige doelpunten gemaakt en iedereen kon zich weer
even helemaal uitleven. Uiteindelijk
speelden de twee poulewinnaars,
Rusland en Nederland een superspannende finale die nipt met 1-0
gewonnen werd door de Russen. De

totale einduitslag van het ochtendprogramma: 1. Rusland 2. Nederland 3. Italië 4. Frankrijk 5. Spanje 6. Argentinië 7. Engeland 8. Brazilië.In het middagprogramma nog
eens zes teams aan het werk gezien. Ook hier zeer spannende wedstrijden waarin om elke bal gestreden werd. Na het afwerken van een
halve competitie mocht het team
van Engeland zich uiteindelijk de terechte wereldkampioen noemen.
De totale einduitslag van het middagprogramma: 1.Engeland 2.Spanje 3.Nederland 4.Frankrijk 5.Argentinië 6.Brazilië

Mijdrecht - De hele maand januari is er in de Openbare Bibliotheek
in Mijdrecht een expositie “Mandala’s en Portretten” te zien van Wilma
van Schaïk. Haar werk bestaat uit
mandala’s en portretten en is zeer
verschillend van stijl. De mandala’s
zijn intuïtief ontworpen en met divers materiaal gemaakt. Een aantal
mandala’s is bewerkt met kleurpotlood en een gedeelte van de mandala’s is geschilderd met acrylverf.
Over haar werk zegt zij het volgende: “Na een periode van manda-

Nieuwjaarsborrel
bij LR&PC Willis
De Ronde Venen - Zoals gebruikelijk organiseerde LR&PC Willis ook
dit jaar weer een gezellige nieuwjaarsborrel. Het was nog even spannend of het winterse weer er niet
voor zou zorgen dat de wegen onbegaanbaar werden, maar gelukkig viel dat reuze mee. Leden, familie en andere belangstellenden
waren ondanks het weer wederom
in groten getale gekomen om samen te proosten op het nieuwe jaar.
Een andere belangrijke reden voor
hun komst was natuurlijk de traditionele nieuwjaarsverloting. De leden en vrijwilligers van Willis hadden weer hun best gedaan om een
flink aantal prijzen bij elkaar te verzamelen. In De Ronde Venen en wijde omtrek hebben vele middenstanders weer van alles beschikbaar ge-

Een ruime overwinning
voor De Vinken F1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het jongste Vinkenteam De Vinken F1 tegen THOR uit Harmelen. De Vinkeveense Super de
Boer ploeg had nog niet tegen deze tegenstander gespeeld, maar gezien de stand was het een ploeg die
te pakken moest zijn. Zonder Melanie Leeflang en Romy de Jong, maar
met Meike Rijdes, Saskia van Vliet,
Daniël Verweij en Jiska Kroon begon de Vinkenploeg aan de wedstrijd. Al snel bleek dat De Vinken
inderdaad de betere ploeg was.
Er kon veelvuldig geschoten worden. Het leek wel ‘schieten voor
een kwartje’, alleen het kwartje viel
in eerste instantie nog niet. Maar
na ruim vijf minuten spelen was het
dan toch Meike Rijdes die een kansje wist te benutten. De dikverdiende 1-0 was een feit. De Vinken bleef
ook na die voorsprong aanvallen en
ging op jacht naar een tweede doelpunt. Die kon eigenlijk niet uitblijven. Dat gebeurde ook niet. Daniël
Verweij scoorde nog voor rust deze

2-0. Zonder verder nog in de problemen te komen werd met deze stand
de rust bereikt.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een
sterker De Vinken en een THORploeg die, mede door het felle verdedigen van De Vinken, moeite had
met het rondspelen van de bal. Net
als in de eerste helft was het Meike
Rijdes die de score opende, zij het
nu van afstand: 3-0. De laatste treffer was misschien wel de mooiste.
Daniël Verweij onderschepte vlak bij
eigen korf de bal en speelde deze
snel door naar de vrijstaande Saskia
van Vliet. Zij aarzelde geen moment
en zorgde voor de 4-0 eindstand.
Twee dikverdiende punten voor De
Vinken na een leuke wedstrijd. De
interim-coach Pauline Koedijk (de
vaste coaches/trainsters Mariëlle
Wilde en Nicky Kroon moesten zelf
spelen) was dan ook diktevreden.
“Het gaat elke week beter en je ziet
dat de kinderen steeds beter gaan
samenspelen. En dat is toch de bedoeling bij korfbal.”

la’s tekenen ontdekte ik mijn passie
voor portretschilderen. Ik ben gefascineerd door mensen en schilder
graag portretten waarbij vooral de
emotie en de essentie van iemand
uit het portret is af te lezen.”
De expositie is van 4 t/m 30 januari in de Openbare Bibliotheek
aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 in
Mijdrecht. Openingstijden: ma t/m
vr 14.00-17.00 uur, di en vr 19.0020.30 uur, wo 10.00-12.00, za 10.3013.00 uur.

Fietscrossbaan in finale
van provinciale Krajicek
Foundation Award

steld, waarvoor LR&PC Willis hen
weer enorm dankbaar is. De hoofdprijzen waren voor de volgende personen: Lian Röling won de professionele fotoreportage, beschikbaar
gesteld door foto4u.nl.; Laptop, gesponsord door Koos vd Vaart, latenvaren.nl, Van den Heuvel CV, Vital
zwembaden Loon op Zand en STP
trading & engineering) ging naar
Nicole Lugtigheid.
LR&PC Willis gaat er weer een interessant hippisch jaar van maken. Op
23 januari is de eerstvolgende menrit gepland. Deze “snertrit” voert
de menners weer langs de mooiste
plekjes in de buurt van De Ronde
Venen. Onderweg zal er weer een
stop ingelast worden met een hapje
en een drankje.

Expositie in bibliotheek

Insluiper ontkomt
Mijdrecht - Een bewoner van de
Daalder heeft maandag 4 januari
een inbreker op heterdaad betrapt.
De inbreker vluchtte weg.
Omstreeks 14.05 uur betrapte een
bewoner een onbekende man in zijn
woning. De bewoner sprak de man
aan, maar de verdachte vluchtte
weg. Een Burgernetactie werd op-

gezet en dat leverde twee reacties
op, maar deze reacties leidden niet
tot een aanhouding.
Signalement: ongeveer 25-jarige man met lichtgetinte huidskleur, donker krullend haar, droeg
een zwart leren jas, spijkerbroek en
blauw shirt.
De zaak is in onderzoek.

Kooijman, Berkelaar,
Hubenet en Spiering
naar de finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel zijn
er in het afgelopen weekend maar
liefst 5 spelers doorgedrongen tot
de finale en wel, in de B- poule Bob
Hubenet en Erik Spiering en in de Cpoule Kees Kooijman, Jeroen Berkelaar en Teus Dam. Spelers als Gerard Redegeld, Gijs v.d. Neut van
D.I.O. en Bas Kolenberg konden hun
draai nog niet vinden met al die ballen, net zoals Frank Witzand, Gijs
Rijneveld, Bart Hoffmans en Patrick
v.d. Meer.
Maar er komen nog meer dagen. Er
kunnen nog pogingen gedaan wor-

den om zich in de finales te spelen
op vrijdag 15 januari van 20.00 uur
tot 23.00 uur, zaterdag 16 januari
van 14.00 uur tot 18.00 uur, zondag
17 januari van 14.00 uur tot 17.00
uur, vrijdag 22 januari van 20.00 uur
tot 23.00 uur, zaterdag 23 januari
van 14.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag
29 januari van 20.00 uur tot 23.00
uur en zaterdag 30 januari van 14.00
uur tot 18.00 uur, waarna om ongeveer 19.30 uur de finales zullen starten. Daarna is er de prijsuitreiking.
Dit alles in Café de Merel aan Arkenpark “Mur” 43 in Vinkeveen, tel.
0297-263562.

De Ronde Venen - De fietscrossbaan in Mijdrecht, voortgekomen uit
een initiatief van leerlingen van basisschool De Eendracht, is doorgedrongen tot de laatste vier projecten die zijn genomineerd voor provinciale finale van de Richard Krajicek Foundation Award. Vandaag,
woensdag 13 januari, zal bekendgemaakt worden wie de finale heeft
gewonnen en wie de provincie vertegenwoordigt tijdens de landelijke
finale.
Het idee voor aanleg van de fietscrossbaan is afkomstig van leerlingen van groep 8 van basisschool De
Eendracht in Mijdrecht. Zij deden
hun voorstel tijdens de eerste Kinderraad die in mei 2008 in De Ronde Venen werd gehouden. De Kinderraad is een initiatief om jeugdigen op jonge leeftijd voor politiek
te interesseren en hen duidelijk te
maken hoe het (lokale) politieke systeem werkt. Het idee voor de Kinderraad is mede tot stand gekomen
door Manja van Buul, leerkracht van
groep 8 op De Eendracht en lid van
de Rondeveense gemeenteraad.
Tijdens de eerste Kinderraad werden
er door leerlingen van verschillende
basisscholen voorstellen gedaan.
Dit betekende onder meer dat ze
onderzoek hebben gedaan naar de
mogelijkheden van hun voorstellen
en de uiteindelijke specifieke wensen hebben geïnventariseerd. De
drie voorstellen zijn vervolgens aan
de gemeenteraad gepresenteerd,
onder toeziend oog van docenten
en ouders. Uiteindelijke winnaar
was de presentatie voor de aan-

leg van een (jeugd)crossfietsbaan.
De crossfietsbaan is in 2009 aangelegd en geopend. De Kinderraad
heeft in 2009 een vervolg gekregen.
Uiteindelijk zijn hier twee sportieve
projecten gepresenteerd: de aanleg
van een mini-trampolinepark en een
promotiefeest voor de skatebaan in
het Zwanenpark in Vinkeveen. Dit
feest heeft vorig najaar plaatsgevonden.
Vanwege het innovatieve karakter
van de Kinderraad is besloten het
project voor te dragen voor de Richard Krajicek Foundation Award.
De award is een prijs voor het leukste en meest educatieve sportproject voor kinderen en jongeren. De
prijs is vooral gericht op jongeren,
maar ook scholen, sportverenigingen, buurt- en welzijnsorganisaties, instellingen voor kinderopvang
en gezondheidszorg en gemeenten
kunnen meedoen. In totaal streden
elf projecten om een finaleplaats in
de Utrechtse voorronde. Na telling
van de duizend uitgebrachte stemmen, bleken de Kinderraad uit De
Ronde Venen, G en LG hockey van
Kampong uit Utrecht en uit Nieuwegein de jury het meest aan te
spreken. Omdat G-Gym uit Houten
de meeste stemmen ontving, is dit
project ook aan de finalisten toegevoegd. De winnaar van de provinciale finale ontvangt 1.000,- euro en zal
de provincie tijdens de landelijke finale vertegenwoordigen. De landelijke finale is tijdens het ABN-AMRO World Tennis Tournament in februari 2010. De hoofdprijs bedraagt
10.000,- euro..

Ledenvergadering Passage
Wilnis - Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 20 januari een ledenvergadering.
De heer A. Stein uit Wilnis komt ver-

tellen over zijn verblijf in een Jappenkamp. Ook gasten zijn hartelijk
welkom. De avond is in De Schakel
aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis en
begint om 20.00 uur.
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Kerkbestuur wil niet dat begraafplaats monument wordt:

”We willen niet blijven
betalen voor deze graven”

Hoe gaat het met de
omlegging van de N201
Aalsmeer-Uithoorn?

Uithoorn - Vlak voor de kerst lieten
burgemeester en wethouders van
de gemeente Uithoorn in een persbericht weten dat om moverende
redenen de begraafplaats Zijdelveld
niet als een gemeentelijk monument
kan worden aangewezen. Om die
aanduiding hadden de Vereniging
Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld (i.o) en de Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur namelijk gevraagd. Zij zagen de aanwijzing tot gemeentelijk monument van
de begraafplaats als een middel om
de impasse tussen nabestaanden
en het kerkbestuur over het beheer
en behoud van de begraafplaats
te doorbreken. Ondanks een positief advies van het college door de
Monumentencommissie Uithoorn
mocht het niet zo zijn.
Dit tot tevredenheid van het kerkbestuur dat op verzoek van deze krant
ons door haar woordvoerder, Herman van Bemmelen, het volgende
liet weten:

“Als belangrijkste reden kan gelden
dat, indien de begraafplaats zou
worden aangewezen als gemeentelijk monument, er dan vanuit de
nabestaanden geen financiële bijdrage meer te verwachten is. Zonder vergunning mag er immers dan
toch niets veranderd worden aan
het graf. (Voormalig) rechthebbenden zijn al jaren gewend dat ze niet
hoeven te betalen voor het in stand
houden van het graf. Als nabestaanden niet betalen voor het grafrecht
ontvalt voor de parochie – nu sinds
1971 er feitelijk geen nieuwe grafrechten meer worden uitgegeven –
de financiële basis voor het in stand
houden van de begraafplaats. De
parochie kan niet doorgaan de huidige en toekomstige kosten voor
haar rekening te blijven nemen. Dat
is aan de huidige parochianen, die
veelal hun nabestaanden elders
hebben begraven, niet uit te leggen. De graven bestaan gemiddeld
60 jaar. In de meeste gevallen wor-

den grafrechten op andere begraafplaatsen door nabestaanden na 20
tot 25 jaar beëindigd.
Onder de 23 rechthebbenden, die
nu hebben betaald, zijn er die hun
geld terug willen hebben als de begraafplaats een monument wordt.
Het grootste deel van de rechthebbenden dat zich heeft gemeld, wil
het grafrecht niet verlengen. Dat
betreft zo’n 30 procent van de circa 400 graven. Een deel van de nabestaanden heeft zich niet gemeld
en zal dat gelet op hun mondelinge
of telefonische mededeling ook niet
doen. Zij vinden het prima dat na 1
oktober 2010 de stenen van die graven wordt verwijderd.”
Aldus het commentaar van het kerkbestuur. Beide verenigingen krijgen overigens nog de kans te reageren alvorens het college een definitief besluit neemt. Binnenkort zal
bekend worden welke stappen er
al dan niet zullen worden ondernomen. Wij houden u op de hoogte.

samengevoegd, moet er aan beide
zijden van de Ringvaart een dubbele waterkering aangebracht worden.
Deze waterkering bestaat deels uit
de betonnen tunnelbuis en de kanteldijken ter plaatse van de beide
toerritten.
Geplande werkzaamheden
Middenweg
In de eerste week van het nieuwe
jaar starten de heiwerkzaamheden
voor het viaduct over de Middenweg. De heiwerkzaamheden duren
ongeveer vier weken.
Hornweg
In de laatste week van februari vinden er heiwerkzaamheden plaats
ten behoeve van het viaduct over
de Hornweg. Het betreffen de damwanden voor de landhoofden. De
werkzaamheden duren twee à drie
weken.
Legmeerdijk
In februari wordt een informatieavond georganiseerd over de situatie rondom de werkzaamheden aan
de Legmeerdijk. De Legmeerdijk is
een waterkering.
De dijk moet 20 cm. worden verhoogd om de waterkerende functie
te kunnen garanderen.

Aalsmeer/Uithoorn - De werkzaamheden voor de Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn zijn al in volle
gang. We informeren u hierbij over
de verwachte werkzaamheden en
eventuele overlast in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn.
Keerlus Aalsmeerderdijk,
Oude Meer
De gemeente Haarlemmermeer en
de provincie Noord-Holland hebben op 19 november jl. een bijeenkomst gehouden voor de bewoners
en bedrijven van de Aalsmeerderdijk (Oude Meer). Naar aanleiding
hiervan heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten om de bestaande – afgesloten – keerlus weer
toegankelijk te maken voor auto- en
vrachtverkeer. Dit zal alléén gelden
voor bestemmingsverkeer. Er komt
een slagboom bij de huidige keerlus. Het bestemmingsverkeer zal deze door middel van een pasje kunnen bedienen. De toegang tot de
Aalsmeerderdijk via de Schipholdijk
blijft voor alle weggebruikers in de

huidige vorm gehandhaafd.
Mocht u vragen hebben over de
nieuwe verkeerssituatie, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw Van
den Bosch, gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid van de gemeente Haarlemmermeer (telefoonnummer 0900-1852).
Waterwolftunnel
De bouw van de Waterwolftunnel
onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer vordert. In oktober is
het één na laatste vloerdeel voorzien van onderwaterbeton. Momenteel wordt gewerkt aan de wanden en het dek van het tunneldeel
in De Bovenlanden. Ook aan de
Aalsmeerderweg is het betonwerk
in volle gang. Vanaf de Aalsmeerderweg klimt de N201 via de zuidelijke toerit van de tunnel naar het viaduct aan de Middenweg.
De tunnel is nu nog verdeeld in
meerdere delen (compartimenten).
Op deze manier kunnen de bouwwerkzaamheden in fases uitgevoerd
worden en kan tijd bespaard worden
op de hele uitvoeringsduur. Voordat
de compartimenten kunnen worden

Dit heeft tot gevolg dat er tijdens de
werkzaamheden afsluitingen en versmallingen van de Legmeerdijk nodig zijn. Veder zal de provincie ook
de kruising van de Legmeerdijk met
de N201 en de aansluiting Legmeerdijk/Meerlandenweg aanpassen.
Op dit moment overleggen de betrokken partijen hoe het werk zo efficiënt mogelijk aangepakt kan worden. Diverse opties zijn besproken en worden op dit moment onderzocht in de werkgroep Afsluiting
Legmeerdijk. De voorkeur gaat uit
naar een volledige afsluiting van de
Legmeerdijk in de zomer van 2010,
tijdens de vakantieperiode. In een
periode van acht weken kan het
werk door deze volledige afsluiting
in één keer worden aangepakt. Wel
wordt er voor gezorgd dat de woningen en bedrijven bereikbaar blijven,
en dat de hulpdiensten doorgang
hebben. Medio januari besluit de
provincie Noord-Holland welke andere werkzaamheden aan de Legmeerdijk tegelijkertijd uitgevoerd
kunnen worden.
Openingstijden Informatiecentra
Het informatiecentrum in de keet
van de Alliantie op de Aalsmeerderweg 141 te Aalsmeer is geopend
op maandag van 13.00 uur tot 16.00
uur.
Het informatiecentrum N201+ op
de Boeingavenue 241 te SchipholRijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot
17.00 uur.

Dierenbescherming
roept mensen op tot
bijvoederen van vogels
Regio - Doordat er zich nog maar
zelden langdurige winterse periodes aandienen, beschikt de Dierenbescherming niet meer over
een netwerk voor winterhulp.
Daarom wordt nu iedereen opgeroepen om dieren, met name vogels, te helpen. Dat kan door vogelvoer in de tuin te plaatsen op
een voor vogels veilige plek. Onthoud dat u vogels nooit voer mag
geven waarin zout is verwerkt.
Hierdoor kan uitdroging optreden die onvoldoende met vocht
kan worden gecompenseerd. Ook
margarine is uit den boze omdat
het laxerend werkt. Kaas moet
u zonder het schadelijke plastic
randje voeren. Laat noten, broodkruimels en kaas achter op een
voederplank die onbereikbaar is
voor natuurlijke vijanden van vogels.

Ook drinkwater mag niet ontbreken op een voederplaats. Dek het
water wel af met een stuk gaas,
zodat de vogels niet kunnen gaan
badderen en dus niet kunnen bevriezen. Vetbollen voor vogels zijn
te koop in de supermarkt en dierenwinkels, maar u kunt ze ook
makkelijk zelf maken. Vermeng
zaden (zonnepitten, maanzaad en
hennepzaad) met broodkruim en
gesmolten reuzel. Laat het stollen
en stop het in een netje, knoop
het dicht en hang het buiten in
een struik of aan de voederplank
op.
Voor watervogels geldt dat er
open water dient te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een wak. Als
het goed is, zorgen gemeenten
en waterschappen voor voldoende wakken. Omwonenden wordt
verzocht dieren bij te voederen en

om in de gaten te houden of er
open water is. Als dat niet het geval is kan dat gemeld worden aan
de betreffende gemeente of aan
de Dierenbescherming, telefoonnummer 0297-343 618 of per mail
db.aalsmeer@gmail.com.
Ook is de Dierenbescherming op
zoek naar mensen die haar wil
helpen bij het voederen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en/
of De Ronde Venen. Ten slotte
wil zij graag weten waar er wakken zijn met grote groepen vogels
waar nog niet wordt gevoerd.
De Dierenbescherming is bereikbaar op 0297-343618 of 0297328734.
Meer informatie over dieren in de
winterkou: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl/dierenindewinterkou.
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Kandidaten ChristenUnie
zorgen voor frisse wind
de veiligheid in Uithoorn. Dat is echt
iets wat beter moet. Ik zie de laatste tijd niets anders dan inbraken en
vernielingen op de voorpagina’s van
de plaatselijke kranten staan en dat
baart mij als inwoner van Uithoorn
zorgen.’ Voor de ChristenUnie wordt
dat dus één van de speerpunten
voor de komende raadsperiode.

Uithoorn - De ChristenUnie gaat
dit nieuwe jaar goed van start met
een sterk verkiezingsprogramma en
een gevarieerde kandidatenlijst. De
ChristenUnie is een christelijk-sociale partij, die dicht bij mensen wil
staan. Een stabiele partij die verantwoordelijkheid op zich kan en wil
nemen, maar ook bereid is verantwoordelijkheid te geven. Een betrokken partij die dienstbaar wil
zijn aan de samenleving. Omdat de
ChristenUnie dit keer voor het eerst
mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezing in Uithoorn zijn alle
kandidaten nieuw. Ze zullen zorgen
voor een frisse wind in de gemeentepolitiek. Als lijsttrekker is gekozen

voor Ramon Barten. Hij is 37 jaar,
getrouwd en heeft twee kinderen.
Na zijn studie geneeskunde aan de
Vrije Universiteit is hij de kant van
het (zorg)management op gegaan.
Hij heeft werkervaring zowel in de
zorg als in zorggerelateerde commerciële functies. Momenteel is hij
locatiemanager van een christelijk
woondienstencentrum. Als hij gekozen wordt in de gemeenteraad wil
hij vanuit een positieve levensvisie
mee gaan bouwen aan een dienstbaar bestuur, een duurzame leefomgeving en een bloeiende samenleving in Uithoorn. ‘Er is veel goed geregeld, maar het kan altijd beter. Zo
maak ik mij persoonlijk zorgen over

Tweede
Ineke Punt-Knol staat op de tweede plaats. Zij woont in De Kwakel,
is 40 jaar, getrouwd en heeft drie
kinderen. Zij werkt als coördinator
maatschappelijk werk bij Scharlaken Koord, een organisatie die hulp
biedt aan prostituees in Amsterdam en Deventer. Zij vindt het belangrijk dat de inwoners zich serieus genomen voelen door de politiek. ‘Politiek mag niet over de hoofden van burgers heen besluiten nemen, maar moet burgers daar juist
bij betrekken.’
Op de derde plaats staat Chris Bouman. Hij is geboren op Oost-Java,
maar woont sinds 1974 in Uithoorn.
Hij is getrouwd, heeft twee zonen en
drie kleinzonen. Als leraar heeft hij
onder andere gewerkt op het Alkwin
Kollege. Nu is hij met pensioen,
maar nog enorm actief in het vrijwilligerswerk. Hij vindt het belangrijk
om Bijbelgetrouw politiek te bedrijven in zoveel mogelijk opzichten en
alle bewoners een fijn thuis-gevoel
te geven. ‘Politiek is niet moeilijk,
want het hele leven bestaat uit politiek. Laten wij bewust leven en (in
positieve zin) op elkaar letten.’ Wilt u
meer over de kandidaten of het verkiezingsprogramma weten, kijk dan
op de website www.uithoorn.christenunie.nl

DUS! deelt koek-en-zopie uit
Uithoorn - Zaterdag 9 januari deelde DUS! Duurzaam Solidair, een samenwerking tussen GroenLinks en D66, warme chocolademelk en ontbijtkoek uit op het Zijdelmeer. DUS! ondersteunde hiermee de ijspret.
Het Zijdelmeer is een prachtig stukje natuur waar inwoners zowel zomers als ’s winters van kunnen genieten.
Schaatsen op het Zijdelmeer is een mooie combinatie van natuur en sport, iets waar DUS! van harte achter staat.

Kwikstaartschool kan het ijs
niet weerstaan!
Uithoorn - Afgelopen week, in de
eerste week van het nieuwe jaar,
besloten alle leden van het team van
de Kwikstaart dat wintersport met de
klas opgenomen zou worden in het
curriculum. Zo gingen alle groepen
op verschillende momenten het ijs
op in de buurt van de Brede School.

Wat een pret, om te kunnen schaatsen, spelen en sleeën met je klasgenootjes. Ouders kondende verleiding ook niet weerstaan en kwamen
kijken en/of meedoen. Het is leuk
om te zien dat zelfs onder de kleuters zich al enkele schaatsers bevinden. Wie weet zitten er al potentiële

kandidaten voor de elfstedentocht
anno 2025 bij!
Bij de midden- en bovenbouw is het
ijshockey populair. Daarvoor heb je
nog niet eens schaatsen nodig. Dat
vele ouders door het winterweer
langer onderweg zijn naar hun werk
kan hun winterpret niet drukken!

Kom naar de Winterweken
bij Nissan Auto Benelux
Uithoorn - Nissanrijders kunnen
hun auto de gehele maand januari grondig laten inspecteren bij Auto Benelux in Uithoorn. De check die
normaal 24,50 kost wordt nu aangeboden voor slechts 9,95.
Een wintercheck is geen overbodige luxe. In de wintermaanden heeft
een auto meer te verduren dan in
de andere seizoenen. De klanten
van Auto Benelux zijn zich daar terdege van bewust. Jaarlijks komen

velen van hen naar de Nissandealer om onder andere banden, remmen, schokbrekers, stuurinrichting,
verlichting, accu en koel- en ruitensproeiervloeistof grondig te laten
checken zodat zij veilig de weg op
kunnen. Ook nu wordt er weer een
grote toeloop verwacht en de vakkundige monteurs van Auto Benelux zijn er klaar voor.
Volop wintervoordeel
Op accu’s, ruitenwisserbladen, par-

keersensoren,
sneeuwkettingen,
DVD-systemen en dakdragers gelden tijdens de Winterweken, t/m
eind januari, kortingen variërend
van tien tot veertig procent. Bovendien krijgt iedereen een winterpakket (ijskrabber, anti-vries etc) ter
waarde van tien euro voor de helft
van de prijs.
Genoeg redenen dus om komende
maand even langs te rijden bij Auto
Benelux aan de Zijdelweg.

Robert Daalhuizen pakt libretitel

Uithoorn - Café De Schans was
door de sneeuwval moeilijk te bereiken. Toch ging een handjevol mensen er op uit om die finale van het
afgelopen weekend te bezoeken.
De artiesten kwamen hoofdzakelijk bij De Paddestoel vandaan en
er deed een Schansspeler mee die
op “eigen tafel” als de mol kon figureren. Het was een hoogstaand
toernooi met fantastisch materiaal
en een huiselijke ambiance want er
werd op één persoon na ruim boven de 100% gespeeld. De arbitrage door De Schans-leden verliep
uiterst correct en wedstrijdleidster
Aria zorgde voor ’n spannend slot.
De eerste dag speelde Michel Bak
tegen Sjoerd van Agteren en Jim

ook wel G. Semp Rozen, al 1-1. Ondanks het goede begin van de Jonkies spurtte Semp Rozen naar een
4-1 overwinning. De kop was eraf
en direct werden de kansen voor de
rest van het toernooi berekend. Zamida die een valse start had pakte
in haar tweede wedstrijd tegen TZS
een 3-1 winst om vervolgens tegen
Nic Boys een 2-0 winst te zien verdwijnen en als nog gelijk te spelen.
En dit gebeurde de dames, tot hun
frustratie, nog een keer tegen de meiden van Semp Rozen, waar zij normaal gesproken samen mee veldvoetballen, maar die nu lieten zien
ook prima uit de voeten te kunnen
in de zaal. Ook met de Jonkies uit
Nieuwveen had Zamida veel moeite,
al kwam dit ook door het voortreffelijke keeperswerk van de goalie van
de Jonkies. Met pijn en moeite won
Zamida met 1-0. Only Friends kende een vliegende start door de eerste twee wedstrijden te winnen van
Zamida en Semp rozen en gelijk te
spelen tegen de Jonkies, waar het
wederom de keepster was die Only
Friends het scoren belette. TZS won
als eerste van Only Friends, waar de
pijp leeg leek te raken naarmate de
avond vorderde. TZS daarentegen
kwam laat op gang en pakte juist in

de laatste drie wedstrijden de punten van Only Friends, Semp Rozen
en de Jonkies. Nic Boys ging de hele avond gelijk op met Only Friends
en lange tijd zag het er naar uit dat
de finale plaatsen zonder al te veel
moeite voor deze twee teams zouden zijn. Maar Semp Rozen bleek de
grote verrassing deze avond. In een
zeer spectaculaire wedstrijd tegen
Nic Boys boog Semp Rozen een 3-0
achterstand om in een 3-4 winst, die
pas in de laatste seconden bereikt
werd. Dit gooide het toernooi weer
volledig op zijn kop en liet met nog
één wedstrijd te gaan maar liefst
vijf kanshebbers zien voor de eerste twee plaatsen. Alleen de Jonkies
waren met twee punten kansloos
voor een plek bij de eerste twee.
Het duel van Only Friends tegen Nic
Boys moest de beslissing brengen
op deze razend spannende avond.
Nic Boys liet zien de meest constante ploeg te zijn deze avond en
won met 3-1 van Only Friends. Hierdoor ging niet alleen Nic Boys door,
maar tot hun grote verrassing ook
de dames van Zamida, die dachten
al geen kans meer te maken.
Op de finaleavond zullen zij de winnaars van de voorronde op 23 januari tegen komen.

den 6 punten en de winnaar zou
de nieuwe kampioen gaan worden.
Robert liet het aanwezige publiek
mooie oplossingen zien. Bij Jim zat
het geluk niet mee, gezien de vele
achterommetjes. In 19 beurten had
Robert de partij “meester” en kon
de felicitaties in ontvangst gaan nemen. Om 16.00 uur reikte federatievoorzitter Cor van de Kraats de prijzen, Rijdes-bloemen en de BocxeBiljarts-cadeaubon uit.
Bedankt iedereen voor deze zeer
geslaagde finale.
Uitslag
Robert Daalhuizen
Jim van Zwieten
Michel Bak
Sjoerd van Agteren
Hans Dikker

8 pnt.
6
3
2
1

Er is genoeg sneeuw
voor een mooie iglo!

Eerste damesavond Quakeltoernooi
spannend tot het laatste duel
De Kwakel - Zaterdag was de eerste voorronde in het Quakeltoernooi
voor de dames, waar de nummers
één en twee doorgaan naar de finaleavond op 6 februari. Tot het laatste duel bleef het spannend wie dit
zouden gaan halen. Zes teams hadden zich ingeschreven voor het zeer
goed bekend staande zaalvoetbaltoernooi in De Kwakel. De teams bestonden allen uit meiden die actief
zijn in het zaalvoetbal of op het veld
hun kunsten vertonen, waardoor het
qua niveau de gehele avond gelijk
op ging.Iedereen was zeer aan elkaar gewaagd en dat was in de eerste wedstrijden meteen te zien.
Zamida trapte als eerste af tegen
Only Friends en ondanks de kansen
die Zamida kreeg ging Only Friends
er met een geniepige 0-1 overwinning vandoor. Daarna was het de
beurt aan TZS, waarvan de gehele
avond maar niet duidelijk werd waar
deze afkorting voor stond, tegen de
dames van Nic Boys. In een gelijk
opgaande strijd won Nic Boys met
2-1. De jongste speelsters van deze avond troffen elkaar direct in hun
eerste wedstrijd. Na één minuut spelen stond het in de wedstrijd van de
meisjes van Nic Boys, spelend als de
Jonkies, tegen de meisjes van KDO,

van Zwieten tegen Hans Dikker beiden een hoogstaande partij die eindigde in slechts 15 beurten. Jim van
Zwieten en Robert Daalhuizen gingen de nacht in met 4 punten, Michel Bak kwam tot 2 en Hans Dikker en Sjoerd van Agteren scoorden
nul en verzetten hun hoop naar de
volgende dag. Sjoerd en Hans beten het spits af, Sjoerd won en Hans
kwam er slechts 2 tekort. De volgende partij tussen Robert en Michel eindigde in slechts 20 beurten
in het voordeel van Robert. De derde partij was tussen Jim en Sjoerd
en eindigde in eveneens 20 beurten
maar in het voordeel van Jim. Michel kwam tegen Hans aan de bak,
hetgeen in 27 beurten een remise
opleverde. Dé finale kon beginnen
tussen Jim en Robert, beiden had-

Uithoorn - Afgelopen zondag 10 januari viel er genoeg sneeuw in de Krakeend Uithoorn. Mervin, Yoram, Esmee, Amber en Robbert konden er zelfs
een iglo van maken. Wat hen betreft mag er nog meer sneeuw naar beneden vallen.

Basiscursus over
geloof
Uithoorn - Op donderdag 21 januari gaat de Alpha-cursus weer van
start met een vrijblijvende introductieavond. Deze wereldwijde cursus
gaat in op de basisvragen van het
leven. In tien avonden en een weekend wordt op eigentijdse en vrijblijvende wijze kennisgemaakt met het
christelijk geloof. Elke cursusavond
begint met een maaltijd om elkaar
als deelnemers beter te leren kennen. In die veilige omgeving kunnen
vragen gesteld worden waar mensen mee worstelen, zoals ‘Waarom
is er zoveel lijden op deze wereld’
en ‘Wat is het verschil tussen al die
geloven’.
De introductieavond wordt gehouden in het gebouw van de Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u bellen
met tel. 523271 of kijk op de website: www.ecguithoorn.nl
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
7.70 meter

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek

De natuur komt naar
je toe deze winter!
Meestal associëren we zo’n
kreet met de zomer, maar hij
is nu goed van toepassing
op de winter. Voor de meeste
dieren is het natuurlijk geen
pretje met dit weer, maar
het bijkomende voordeel is
dat veel dieren zich nu van
dichtbij laten bewonderen.
Een kleine wandeling door
de wonderlijk witte wereld
van Marickenland levert mij
al veel te genieten op. In een
els zit een pimpelmees te pikken, zo gefixeerd op zaden
in de elzenproppen dat hij
zich weinig aantrekt van de
naderende wandelaar. Ik kan
makkelijk zo dichtbij komen
dat ik hem bijna aan kan raken. Ik geef toe, het is niet de
meest zeldzame vogel maar
daarom niet minder mooi! De
putter doet zich eveneens tegoed aan zaden maar zit wat
hoger in de boom. Tegen de
besneeuwde takken steken
zijn felrode kop en gele tinten
op zijn vleugels fraai af tegen het maagdelijk wit. Even
verderop tref ik een prachtige
zilverreiger aan (u weet wel,
zo’n spierwitte met een felgele snavel) die op een afstand
van nog geen 10 meter in een
van de weinige open sloten
zijn kostje bij elkaar probeert
te scharrelen. Hij kijkt me twijfelend aan en had normaliter
allang het luchtruim gekozen,
maar nu heeft de behoefte
aan voedsel duidelijk de overhand. De mooiste beloning,

en stiekempjes eigenlijk ook
het doel van mijn wandeling,
wacht mij echter aan de wallekant van de ringvaart bij de
oude
spoorwegovergang.
Naarstig had ik al de takken afgespeurd die zich over
open water buigen in de hoop
daar een van de prachtigste
vogeltjes van ons land aan te
treffen. Aan de ene kant van
de ringvaart vermaakt een
kinderschaar zich luidkeels
met sleeën en sneeuwballen,
aan de andere kant zit hongerig op een tak het prachtige
ijsvogeltje te wachten op een
voorbijkomende vis. Zijn kop
opzij met zijn lange snavel in
silhouet, zijn prachtige diep
oranjerode borst, daarboven
een klein wit kinnetje en de
koperachtige groenblauwe
helm, fraai afgewerkt met een
witte wangstreep. Als hij zich
omdraait gunt hij mij een blik
op zijn glanzende metaalachtig blauwe rug. Ik weet het, ik
kijk naar een dier dat vecht
voor zijn leven en zich alleen
daarom zo dicht in de nabijheid van de bewoonde wereld waagt.
Deze tweede winter op rij met
dichtgevroren plassen en sloten zal opnieuw zijn sporen
nalaten in de ijsvogelstand
maar het is wel weer even
een prachtig stukje natuur
dicht bij huis!

Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer
begonnen. Ongetwijfeld hebt u ook
uw goede voornemens gemaakt.
Misschien denkt er wel eens over
om in het nieuwe jaar te gaan schilderen.
In dat geval moet u eens gaan kijken
in atelier ‘De Penseelstreek’ aan de
Potgieterlaan 16 in Uithoorn, waar
op vrijdagavond 15 en 22 januari
van 19.00 tot 21.00 uur, en zaterdag
16 en 23 januari van 15.00 tot 17.00
uur de mogelijkheid bestaat om in
te schrijven voor een cursus aquarelleren of acryl. De lessen worden
gegeven in een lichte ruimte, waar

in kleine groepen (maximaal 8 personen) wordt geschilderd. U wordt
begeleid door beeldend kunstenaar
Corrie Eeltink, die al vele jaren met
succes deze cursussen geeft. Het is
mogelijk een basiscursus te volgen
bedoeld voor wie nog niet eerder
geschilderd heeft. Voor de wat meer
gevorderden wordt er een vervolgcursus gegeven, die ook geschikt
is voor wie met acrylverf wil schilderen. De cursussen vinden zowel
overdag als ’s avonds plaats.
Voor meer info kunt u bellen naar
atelier ‘De Penseelstreek’, telefoon:
0297.540444;

Winters Kunstgenot in
Galerie ‘t Fort
Uithoorn - Onder de titel Winters
Kunstgenot kunt u van 17 januari tot
en met 21 februari bij Galerie Fort
a/d Drecht terecht voor een expositie met werk van Willy van der Duyn,
Wied en Diederik Heyning, Krijn
Maartens, Gemma Bouwman en Lidia Verschoor.
Het werk van Willy van der Duyn
is autobiografisch te noemen en
in haar schilderijen wordt in combinatie met kollage, acryl- en olieverf op het doek gewerkt. Soms zijn
de kleuren aards en gedempt, dan
weer gloedvol en stralend.
De kleurenhoutsneden ontstaan
meestal met de zgn. reductietechniek. Uit het hout wordt telkens een
deel weg gesneden. Voor elke kleur
wordt dit afzonderlijk herhaald.
De objecten bestaan uit kastjes of
geassembleerde voorwerpen, die er

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

geheimzinnig en speels uitzien.
Van Krijn Maartens zijn er hedendaagse sieraden te zien van verschillende materialen. Ook ontwerpt
hij meubilair van roestvrijstaal en
sculpturen voor zowel binnen als
buiten.
De schilderijen van Gemma Bouwman zijn herkenbaar aan de lijnvoering en de kleurinvloeden van haar
avontuurlijke reizen naar onder andere Afrika, het Midden Oosten en
Zuid- en Midden Amerika.
Keramiek is er van Wied en Diederik
Heyning. Gezamenlijk maken zij keramisch werk. In hun studio in Zeist
werk Diederik met klei, vormen en
glazuren, terwijl Wied zich concentreert op kleur en ritme, waarbij zij
schilderend zoekt naar impressies
uit de natuur.
Lidia Verschoor exposeert schilderijen. Haar werk is voornamelijk abstract met duidelijk herkenbare referenties van figuratie. De onderwerpen liggen vaak op het vlak van
de mens en zijn onderliggende relatie. Ook taal, gedichten en woorden
vindt men terug in haar werk.
Een waardige eerste expositie van
2010. Hij wordt aanstaande zondag
17 januari om 15.00 uur geopend
door oud-burgemeester Castenmiller en blijft te zien tot en met 21 februari.
De openingstijden zijn donderdag
en vrijdag 14.00-16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00-17.00
uur. U vindt galerie Fort a/d Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie:
www.galeriefortaandedrecht.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Herindeling levert kaas op

Mannenkoor gaat vreemd
De Ronde Venen - Het Christelijk Mannenkoor Immanuel heeft tijdens een geanimeerde nieuwjaarsreceptie de leden en hun partners
op aangename wijze verrast met
het optreden van het shantykoor De
Stuurhut.
In afwijking op het repertoire van
spirituals, songs, klassieke en geestelijke liederen liet een groep leden
onder begeleiding van een accorde-

onist vele shantyliederen horen.
Het koor heeft onder de bezielende
leiding van zijn nieuwe dirigent Jan
Verhoef afgelopen jaar een mooi en
vernieuwend repertoire opgebouwd.
Bent u geïnteresseerd?
Informeer u via www.mannenkoorimmanuel.nl, of kom naar de repetitieavond op dinsdag van 20.00 tot
22.00 uur in Kerkelijk Centrum de
Rank in Mijdrecht.

De Ronde Venen - Afgelopen donderdag was er in De Meijert weer
de jaarlijkse kramenmarkt. De befaamde nieuwjaarsreceptie georganiseerd door het Rondeveense gemeentebestuur. Wederom erg druk
bezocht. Ook het CDA was er weer
met een kraam. Voor de voorbijgangers waren daar twee kazen te verdienen. Eén wanneer iemand het
aantal inwoners van de gemeente Abcoude op 1 januari 2010 kon
raden of er het dichtst in de buurt
kwam. Dat was Nel Bakker uit Achterbos. Zij wist dat het ergens in de
achtduizend moest zijn, maar meer
ook niet. Toen ging ze aftellen: 8 7
6 5. Het juiste aantal was 8764. Op
de foto Nel Bakker en Ernst van
Selm die haar de kaas overhandigde. Het andere evenement was
de naam van de nieuwe gemeen-

te. Veel over te doen de laatste tijd.
Ook hier weer een groot aantal suggesties. En dan te weten dat de namen van de kernen na samenvoegingen gewoon blijven bestaan. 109
voorbijgangers verzonnen 39 namen. De naam Ronde Venen werd
40 keer genoemd.
De gehoorde argumenten waren:
“Destijds zijn Kockengen en Nieuwer Ter Aa ook gewoon bij Breukelen gevoegd, waarom kan dat hier
niet? We hebben er 20 jaar over gedaan De Ronde Venen bekendheid
te geven, waarom nu weer extra
geld uitgeven?” Andere genoemde namen waren 7x Proosdijlanden,
6x Groot Vinkeveen en 6x Wijde Venen. Na verloting onder de deelnemers werd Ronald Taams uit Wilnis
de gelukkige winnaar van de tweede kaas.

Spectaculaire onthuling op zaterdag

16 januari
v.a. 16.30 uur in de Showroom in Loosdrecht
aanmelden
T 035 582 74 25 of INTERBOAT.NL

Yvonne Philippo exposeert
in gemeentehuis
Mijdrecht – In de hal van het gemeentehuis van De Ronde Venen in
Mijdrecht is momenteel een tentoonstelling te zien van de Mijdrechtse
beeldend kunstenaar Yvonne Philippo. Met veertien nieuwe schilderijen toont Yvonne haar veelzijdigheid. Aan zes werken gaf ze het
thema ‘water en licht’ mee. Verder
hangen er een aantal grote abstracte werken en een viertal realistische
doeken. De tentoonstelling is nog te
zien tot en met 15 februari.
Yvonne Philippo is autodidact. Ze
ontdekte haar talent nadat ze in
1990 schilderlessen ging volgen
bij Stichting De Paraplu in De Ronde Venen. Om haar talent verder te
ontwikkelen kreeg ze les van verschillende bekende kunstenaars die
verbonden zijn aan de kunstacademie in Amsterdam. Recent sloot zij
een vierjarige opleiding aan Academie De Leuwenburgh in Amsterdam
met succes af. Het werk van Yvonne kenmerkt zich door het kleurgebruik. “Ik ben van nature een optimistisch mens”, zegt Yvonne. “Ik hou
van heldere en vrolijke kleuren. De
voorliefde vertaal ik in mijn werk.”

Yvonne beschouwt het als een uitdaging om diverse stijlen uit te werken en te verdiepen. De tentoonstelling in het gemeentehuis is daar een
goed voorbeeld van. Zowel abstract
werk van acryl op doek, waarbij gebruik gemaakt wordt van allerlei materialen als ook impressionistisch en
realistisch werk. Met haar nieuwe
collectie heeft ze opnieuw een stap
gezet in haar verdere ontwikkeling
en verdieping van haar talent.
Yvonne heeft haar atelier aan huis,
waar ze ook les geeft aan kinderen
en volwassenen. Daarnaast werkt ze
mee aan de naschoolse opvang van
de Stichting ‘De Klimboom’ in de gemeente De Ronde Venen. Daar begeleidt ze creatieve activiteiten van
kinderen tussen vier en twaalf jaar.
Ook organiseert ze workshops in algemene technieken.
Yvonne Philippo woont in Mijdrecht,
tel. 0297 284047. Meer informatie
vindt men op haar website
www.atelierphillippo.nl. De expositie is in het gemeentehuis aan de
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en
is te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Gerbrand Bakker vervangt
Yvonne Keuls
De Ronde Venen - Schrijver Gerbrand Bakker vervangt de eerder
aangekondigde Yvonne Keuls op de
avond die Venen Literair op vrijdag
22 januari organiseert in De Boei
aan de Kerklaan 36. Aanvang 20.00
uur. Voorverkoop van toegangskaarten van 7,50 euro zijn vanaf vandaag,
woensdag 13 januari, uitsluitend bij
de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij
Boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen te
verkrijgen. Gerbrand Bakker zal vertellen over eigen werk, vragen beantwoorden en signeren. Grote bekendheid kreeg hij met “Boven is
het stil” dat als eerste roman van zijn
hand werd gepubliceerd in 2006,
nadat hij al als schrijver van kinderencyclopedieën en de jeugdroman
“Perenbomen bloeien wit” een redelijke bekendheid had. “Boven is het
stil” gaat over een studerende zoon
die door zijn oude vader wordt teruggehaald uit de stad waar hij studeert om de familieboerderij te gaan
bestieren in het drassige laagland.
De ontworsteling van deze zoon
aan de lichtelijk tirannieke aanwezigheid van die oude vader, waarvan het leven ten einde loopt, wordt
boeiend beschreven. Daarnaast
is het boek ook een loflied op de
schoonheid van de natuur. Het boek
werd in tien talen vertaald en diverse malen bekroond en genomineerd
voor verschillende literaire prijzen,
In 2008 verscheen een dierendagboek “Ezel, schaap en tureluur” een
dagboek met reeds eerder gepubliceerde columns en stukjes over dieren, maar ook nieuwe gedichten en
teksten. Vorig jaar verscheen “Juni”.
In dit boek schetst Bakker een le-

vensecht portret van een opmerkelijke boerenfamilie en van de hoeve waar ze al generaties lang wonen. Leidraad daarbij is een bezoek van Koningin Juliana aan een
Noord-Hollands dorpje in de zomer
van 1969 en waarbij tijdens dit bezoek een tragisch ongeluk plaatsvindt. Gerbrand Bakker schrijft heel
eenvoudig in mooie taal en in een
bij tijd en wijle droogkomische stijl.
Hij werd in 1962 in Wieringerwaard
geboren, studeerde Cultureel werk
en Nederlandse taal en letterkunde. Daarnaast is hij afgestudeerd
hovenier en ook nog schaatstrainer.
Kortom, een veelzijdig talent dat een
boeiende literaire avond garandeert.
Wilt u meer weten over Venen Literair, bel dan met Anneke van Gessel, tel.0297-261382 of met Erwin
Horwitz, tel. 0297-263195.

Vereniging de
Christenvrouw
De Ronde Venen - Vereniging “de
Christenvrouw” afdeling De Ronde Venen hoopt weer bij elkaar te
komen op D.V. donderdag 21 januari in gebouw ’t Kruispunt van de
Christelijk Gereformeerde Kerk in
Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Mevrouw Annemieke de
Haan uit Bussum komt spreken met
als onderwerp “Praatjes vullen geen
gaatjes”.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang 20.00 uur en de koffie staat om 19.45 klaar!
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Jubilerende IVN biedt
‘Natuur dicht bij huis’ aan

Ron, Jolanda en Barry Marsman met chef-monteur Bert Kuipers heten u (weer) van harte welkom op hun nieuwe
adres in Mijdrecht

Marsman Caravans en
Recreatie uit de as herrezen!
Mijdrecht - De nachtmerrie van de
alles verwoestende brand die het
pand van Marsman Caravans en
Recreatie vorig jaar volledig in de as
legde, zijn ze gelukkig al lang te boven. Ook is alle schadevergoeding
geregeld zowel voor het bedrijf zelf
als voor klanten die op dat moment
een caravan in onderhoud hadden
en verloren ging. “De datum blijft
in ons geheugen gegrift, precies
een week voordat we ons twaalf en
een half jarige bestaan zouden vieren. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is emotioneel, maar je moet door en we hebben kort daarna de zaken weer opgepakt. Van Wifac kregen we kantoorruimte aangeboden, zodat we
onze klanten weer van dienst konden zijn. Sommigen wisten nog van
niets omdat die buiten de regio wonen. Ze kwamen hier langs en daardoor konden wij hen opvangen. We
hebben geweldig veel medewerking
gehad van Wifac maar ook van anderen. Ook onze klanten hadden en
hebben het vertrouwen in ons niet
verloren. Via internet hebben ze met
ons regelmatig contact gehad en
nog. Het was de enige manier om
klanten te informeren over de voortzetting van ons bedrijf. Onze zoon
Barry heeft zelfs nog op een beurs
gestaan. Bij collega’s kregen we de
kans om caravans van onze klanten te repareren en te onderhouden.
In het afgelopen half jaar hebben
we zakelijk gezien niet stilgezeten.
We hebben de klantenbestanden
weer weten op te bouwen. Ja, helaas ben je de geschiedenis van een
aantal oudere caravans kwijt. Daarbij ook de voorraad onderdelen en
accessoires van speciale typen die
nu vrijwel nergens meer te krijgen
zijn. Maar iedereen die ons geholpen heeft verdient een groot compliment. We hebben mensen leren
kennen ‘met een hart’ en ook onze
klanten verdienen een pluim. Zonder hen hadden we het niet overleefd.” Aldus een dankbaar ogende
Jolanda Marsman. “En we kunnen
meteen het sprookje uit de wereld
helpen als zou er opzet in het spel
zijn geweest”, vult echtgenoot Ron
Marsman aan. “Kort daarvóór heeft
de brandweer nog controle uitgevoerd en alles was oké. De brand
blijkt bij nader onderzoek links achter in de hal in een caravan te zijn

ontstaan. Waarschijnlijk is het kortsluiting geweest of oververhitting
van een lampje. Dat is helaas niet
meer na te gaan. In de showroom
brandt bij veel caravans overdag de
binnenverlichting. Dat geeft sfeer
en nodigt uit de caravan eens van
binnen te bekijken. Gelukkig zijn er
geen slachtoffers gevallen. We konden nog een paar zaken redden
maar het is allemaal zo snel gegaan.
En wat meer is, wij waren kort voor
de fatale datum op vakantie naar
Frankrijk gegaan. Barry stond er dus
min of meer alleen voor. Maar nu
kijken we vooruit, hebben veel plannen en gaan er met veel elan tegenaan. We hebben een nieuw onderkomen gevonden aan de Handelsweg 4, waar vroeger autodealer Berkelaar zat, achter de gebouwen van
Blokker, tussen Homan en Best Buy
Bikes in. Daar zijn we nu bezig de
boel aan het inrichten.”
Heropening op 14 januari
“Hoewel de ruimte wat kleiner is
kunnen we er heel goed mee uit de
voeten. De voorkant wordt showroom waar de nieuwe caravans
van Adria en Detleffs een plaatsje vinden. Voorlopig blijven de occasions buiten. Die stellen we achter het pand op. Er is ook een ruime werkplaats waar we het onderhoud en de reparaties gaan uitvoeren. Berkelaar onderhield hier zijn
auto’s. Daar zijn we nog wat aan
het verbouwen om de caravans te
kunnen onderhouden, waarna de
ruimte opnieuw wordt ingericht. De
werkplaats wordt met het oog op
de toekomst ook meteen uitgebreid
om meer mogelijkheden en service
te bieden voor bijvoorbeeld klanten van buiten de regio. Want ook
daar willen we ons meer gaan profileren. Dat betekent dat we ook meer
technisch personeel willen hebben,
waarvoor we enkele vacatures open
hebben staan. Het liefst mensen uit
de omgeving. Behalve chef-monteur
Bert Kuipers hebben we één monteur, Leo Horste. Zij kunnen wel wat
hulp gebruiken. En naast Gerona
Vermeij zoeken we voor de verkoop
ook enkele krachten, het liefst stagiaires. Er zijn nu zes medewerkers,
maar ons voornemen is te groeien naar een team van acht betrokken personeelsleden. Verder moeten we de winkel nog inrichten. Al-

Interboat stapt met Intender
in nieuw segment
Aalsmeer - Ruim vijftien jaar nadat de oorspronkelijke sloepenbouwer Interboat de eerste sloep op de markt lanceerde, staat de werf
in Zwartsluis klaar voor de tewaterlating van een nieuw type open
boot. Met de Intender 660 en 770 stapt de Nederlandse botenbouwer in het segment van sportieve en modern gelijnde tenders. Op 16
januari wordt de eerste Intender, de 770, onthuld in de showroom in
Loosdrecht.

les op het gebied van caravan-accessoires en artikelen om te kamperen is binnenkort weer beschikbaar. Er komt zelfs meer dan wat er
vroeger was. Wij zijn voornemens er
tevens een ruimte aan toe te voegen
met stellingen en schappen voor
watersportartikelen en technische
accessoires. Daar blijkt steeds meer
vraag naar te zijn. En niet in de laatste plaats willen we hier kampeerauto’s in consignatie hebben. Lukt
allemaal wel, maar het heeft even
zijn tijd nodig”, vertelt een opgewekte Barry Marsman. Net zoals zijn andere familieleden heeft hij blijk gegeven uit het goede ondernemershout te zijn gesneden door na een
half jaar de zaken weer op de rails
te kunnen zetten. Ook zijn broer Brian ziet het helmaal zitten al hoewel
hij nog niet helemaal fulltime meedraait in de zaak. Barry: “Weliswaar
zijn we nog druk bezig, maar toch
willen we voor onze klanten weer
snel toegankelijk zijn. Dat gebeurt
op donderdag 14 januari. Elke belangstellende is dan welkom om de
nieuwste typen caravans te bezichtigen. Ook de occasions komen zo
langzamerhand binnen en die kunnen we dan in de aanbieding zetten. Maar er is nu nog geen spektakel! Dat doen we pas met de échte
opening. Die is omstreeks halverwege maart gepland. Tegen die tijd hopen we volop te kunnen draaien en
te leveren. Dan gaan we ook groots
openen. Bovendien is het dan de
bedoeling ons uitgesteld jubileum
van 12,5 jaar te vieren met leuke acties. Bestellingen kunnen we natuurlijk vanaf donderdag al noteren
en wie afspraken wil maken klopt
maar even bij ons aan. Vanaf die datum worden onderhoud en reparaties ook weer in eigen beheer uitgevoerd door onze vertrouwde monteurs. Zie je wel dat we al een heel
eind op weg zijn?”
Bij een hernieuwde start hoort eveneens een nieuw logo. Ook dát is inmiddels beschikbaar en te zien op
de website van het bedrijf:
www.marsman.net
dat er fris en uitnodigend uitziet.
Wie meer wil weten over Marsman
‘nieuwe stijl’ kan terecht op deze
website. Marsman: heel veel zakelijk
succes toegewenst en gefeliciteerd
met de (toch snelle) heropening!
Interboat geniet nationaal en internationaal ruime bekendheid door de
hoogwaardige kwaliteit, de extreme
duurzaamheid en betrouwbaarheid
van de karakteristieke modellen uit
de brede collectie sloepen en cruisers. Met de bouw van de Intender
bedient Interboat watersportliefhebbers die behoefte hebben aan een
eigentijdse uitstraling in combinatie
met stevige, sportieve prestaties.
Directeur Jerry Schuiten meent dat
dit nieuwe type open boot geen
concurrent is voor de bestaande
modellen. Daarbij wijst hij als eerste
op de motoren. De Intenders kunnen worden uitgerust met een Volvo
diesel tot 220 pk. Het versterkte onderwaterschip geeft de Intender de
mogelijkheid om een snelheid van
ruim vijftig kilometer per uur te realiseren met behoud van de stabiele vaareigenschappen. De 660 meet
6.60 meter in de lengte en is, mede
gezien het beperkte gewicht, goed
trailerbaar. De 770 meet 7.70 meter.
De geringe diepgang en beperkte
doorvaarhoogte zijn een pre voor de
binnenwateren, de grote stabiliteit
en de snelheid zijn van belang voor
de grote meren en de kustwateren.
Beide modellen hebben standaard
stromend water en een koelkast aan
boord, de 770 herbergt zelfs een toilet in het afgesloten vooronder. De
ruimte aan boord is toereikend voor
maximaal tien passagiers. Het comfort en de afwerking liggen in lijn
met de standaard die Interboat hanteert voor de sloepen en cruisers.
Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant.

Regio - In de koffieruimte van de
Schutse kerk naast het parkeerterrein van Winkelcentrum Zijdelwaard
hield het Instituut voor natuur- en
milieu educatie (IVN), afdeling De
Ronde Venen&Uithoorn, afgelopen zaterdagmiddag voor haar leden een nieuwjaarsreceptie. Naast
de gebruikelijke nieuwjaarsgelukwensen, vergezeld van een hapje en
een drankje, werd tegelijkertijd aandacht geschonken aan het zevende lustrum én het bereiken van de
100e ‘natuurcolumn’ die tien schrijvers van het IVN vier jaar lang tweewekelijks in de Nieuwe Meerbode
hebben gepubliceerd. Dat was overigens media 2009 reeds het geval.
Initiatiefneemster destijds was Elza
Vis, eveneens lid van het IVN. Omdat de columns regelmatig werden
gelezen en het IVN daar respons op
kreeg, werd besloten deze te bundelen in een boekje dat als een jubileumuitgave aan de leden kon worden gepresenteerd. Helaas pasten
niet alle columns erin en werd besloten een selectie daarvan te maken en te bundelen. Dat resulteerde
in vijftig mooie en interessante afleveringen, verdeeld over in totaal 102
pagina’s. Stuk voor stuk anekdotes over een stukje natuur op zich,
of wat er zich lokaal afspeelt. Soms
zit al in het meest voor de hand liggende gebeuren of aanzien een verhaal. Dat alles dicht bij huis, de natuur om je heen als je naar buiten
loopt of de polder in. Bijeengebracht
en opgetekend door de verschillende leden van het IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Gedrukt op stevig
papier in een met een ringband gebonden boekje, A5 formaat en keurig verzorgd door Drukkerij HZ. Als
sponsors traden op SC Johnson Europlant BV te Mijdrecht en (toen
nog) Rabobank Veenstromen.
Paviljoen Marickenland
Zaterdagmiddag 9 januari werden
de eerste exemplaren van het boekje in een feestelijke sfeer gepresenteerd door de voorzitter van het IVN
De Ronde Venen & Uithoorn, de
heer Gerhard Coster. In zijn korte
inleiding heette hij de selecte groep
aanwezigen welkom, onder wie ook
de wethouders Ingrid Lambregts
van de gemeente De Ronde Venen
en Maarten Levenbach van de gemeente Uithoorn. De voorzitter ging
in op de totstandkoming van het
boekje, de columns en de mensen
achter de schermen die eraan hebben bijgedragen, onder wie ook Elza Vis, Cindy Raaphorst en Ad Wortel. Al doende liet hij ook de activiteiten van de vereniging het afgelopen jaar de revue passeren en gaf
een vooruitblik op 2010.
Aan de orde kwam natuurlijk het
nieuw te bouwen Informatiepaviljoen in het natuurgebied Marickenland, midden in De Ronde Venen,
waarin het IVN samen met onder
meer het Museum De Ronde Venen en de Historische Vereniging
De Proosdijlanden een onderkomen
zal krijgen. De plannen liggen klaar
en ook de locatie is al min of meer
vastgesteld: in de hoek bij de rotonde Mijdrechtse Dwarsweg/N212, op
het land waar ook de resten van de
Vickers Wellington destijds zijn opgegraven. Gerhard Coster gaf vervolgens Elza Vis het woord die een
geschreven column over haar beleving van de natuur ‘Ga buiten
staan om overal de natuur te beleven’ voordroeg. ‘Een natuur, laagdrempelig toegankelijk en waarvan
je overal om je heen gratis kunt genieten’.
De IVN afdelingsvoorzitter vroeg

‘Vogelaar’ Theo van Lent geeft een zangvoordracht met de draailier gebaseerd
op muziek waarin vogelgeluiden zijn verwerkt
daarna de beide wethouders naar
voren te komen en overhandigde
hun als vertegenwoordigers van beide gemeenten waarin het IVN actief is, het eerste exemplaar van het
boekje ‘Natuur dicht bij huis’. Beide wethouders gaven in hun dankwoord ieder op eigen wijze aan hoe
zij de natuur om zich heen beleven
en door de jaren heen beleefd hebben. Wethouder Lambregts bleek
een open oog en oor voor de natuur in brede zin te hebben en zei
aardig tegen de IVN ‘aan te leunen,
ook al omdat haar eigen naam daar
zelfs recht toe deed (eveneens IVN
–Ingrid van Nobelen). De wethouder ging en passant ook nog even
in op het toekomstige paviljoen in
Marickenland. Daarbij aangevend
dit nog vóór de gemeentelijke herindeling als een onomkeerbaar besluit door het college de revue te laten passeren.
‘Vogelaar’
Tot slot konden de aanwezigen kennis maken met ‘vogelaar’ Theo Van
Lent. Een man die op een bijzonder creatieve manier heel knap een
combinatie van muziek en vogelgeluiden ten gehore bracht. Beide ingrediënten worden door hem tot
een muziekstuk gecomponeerd, gearrangeerd en geproduceerd (uitgaven op CD/DVD). Dit al dan niet met
zang waarbij hij zichzelf begeleidt op
originele muziekinstrumenten, bijvoorbeeld een historische draailier
en een Noord-Engelse doedelzak.
Vanzelfsprekend werd er na dit optreden nog gezellig nagepraat over
de presentatie en de inhoud van het
boekje, maar ook over tal van IVNonderwerpen, toekomstige activiteiten en natuurlijk over welke rol het
IVN bij de totstandkoming van het
informatiecentrum in het paviljoen
kan spelen.
Hoewel het boekje in eerste aanleg niet bedoeld is voor (losse) verkoop, maar daarvoor toch belangstelling toont, kan zich daartoe wenden tot het bestuur van de vereniging via het e-mail adres: ivnrvu@
wanadoo.nl. U krijgt een bericht terug hoe u in het bezit van het boek-

je kunt komen. Zolang de voorraad
strekt zijn de eerste exemplaren
gratis. Wie meer wil weten wat het
IVN zoal doet op het educatieve vlak
van natuur en milieu kan zich oriënteren op de website: www.ivnrvu.nl/
derondevenen&uithoorn.
Wat doet IVN?
De visie van het IVN is dat mensen respectvol moeten omgaan met
de natuur. Het IVN wil mensen laten genieten en leren van de natuur
om daarmee hun leven te verrijken.
De belangrijkste doelstelling van het
IVN is het uitdragen van natuur- en
milieu educatie. Het wil mensen laten nadenken over hun relatie met
hun directe leefomgeving en ze die
relatie laten ontdekken. Op die manier zullen mensen gemotiveerd
worden tot meer milieubewust handelen in hun doen en laten. Zo dragen ze bij aan het ontstaan van een
meer duurzame samenleving. Gerhard Coster: “Als afdeling bestaat
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
al 35 jaar. We hebben momenteel
ongeveer 300 leden en donateurs.
Die zijn actief in meer dan 10 werkgroepen, op het gebied van onderwijs, excursies, lezingen en cursussen, planten en dieren. Elk jaar bereiken we meer dan 1.000 mensen
in de regio met onze excursies en
andere activiteiten. Onze maandelijkse lezingen worden bezocht door
meer dan 300 bezoekers. Via onze
onderwijsprojecten voor de basisscholen in De Ronde Venen laten
we elk jaar meer dan 600 leerlingen
daadwerkelijk kennismaken met de
natuur en het milieu in hun directe leefomgeving. Onze afdeling staat
niet op zichzelf. We zijn een onderdeel van een landelijke organisatie
met meer dan 17.000 leden, verenigd
in meer dan 180 regionale afdelingen. De afdeling bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, maar wordt ondersteund door een professionele
beroepsorganisatie in de provincie
Utrecht, maar ook landelijk.
In 2010 viert het landelijke IVN haar
50-jarig bestaan en dat zullen we
ook hier niet ongemerkt voorbij laten gaan.”

IVN-voorzitter Gerhard Coster (mi.) heeft de eerste boekjes ‘Natuur dicht bij huis’ uitgereikt aan de wethouders Lambregts en Levenbach
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Heel veel
te raden

Ik ben afgelopen donderdag heel veel wijzer geworden. tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst in de Meijert. Echt
waar. Het was er niet zo druk als anders in Wilnis. Hoe kan dat? Er zijn mensen die zeggen;
“Het zal wel door het slechte weer komen.” Dat
kan, maar is het echt zo? Met een groot vraagteken. Ik denk het niet. Indertijd (in 1982 alweer)
is het in Wilnis begonnen met een nieuwjaarsmarkt in de Willisstee waar alle verenigingen
zich presenteerden. Er kwamen zomaar, weer
of geen weer, 1500 mensen naar toe. Het idee
van burgemeester Boogaard werd omarmd en
met veel energie door Floor Groenendijk tot leven gebracht. Het was elk jaar werkelijk een
groot feest. Het bleef een geweldig succes, eigenlijk tot de herindeling in 1989. Toen vonden ze in Mijdrecht dat zij ook mee moesten
doen en dat Vinkeveen ook mee moest doen.
We weten langzamerhand wel dat, als er in Wilnis en Vinkeveen een bloeiend initiatief is, dan
de veelvraat Mijdrecht dat ineens ook doen of
zelfs overnemen moet. Maar! Maar, dan gaat
die leuke ongedwongen sfeer weg. Maar goed,
weer heel wat oude bekenden ontmoet. B&W
een hand gegeven en de paar raadsleden die
er waren. Kennelijk is de verkiezingskoorts nog
niet aangebroken omdat er nog geen zekerheid is over de herindeling. Komt wel. Ja! Ja! Je
kunt op zo’n bijeenkomst binnen tien minuten
al je vrije tijd geven aan alle geestelijke instellingen en goede doelen en goede bedoelingen,
en ze hebben het ook allemaal op mijn zakgeld
gemunt. Ze hebben gelijk want om iets te bereiken moet je aan de weg timmeren. Niewaar!
Wel al gehoord over “de buurtkamer” die is geopend in het pand waar vroeger de fotograaf
Arie Heeman gevestigd was in de Gosewijn van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. De buurtkamer is
voor iedereen open op dinsdagmorgen en donderdagmiddag en Arjen Schuil wil ook gezamenlijk gaan koken en eten. Het schijnt dat ze
in alle wijken van de gemeente zo’n buurtkamer willen vestigen. Ja! Ja!
Ook nieuw voor mij was de Stichting Handje
Helpen. Zij zoeken vrijwilligers om met hulpbe-

hoevenden, chronisch zieken en kinderen en
mensen met een handicap iets te ondernemen.
Die organisatie komt uit Utrecht.
Ja! Ja! Ik hoop dat de andere organisaties niet
boos zijn dat ik ze niet genoemd heb, het waren
er veel. Te veel om hier allemaal te vermelden.
Het is ook leuk dat ik van veel kanten complimenten krijg voor mijn Ja! Ja!'tjes. Raadslid Jan
van ’t Loo begrijpt er niets meer van. Die denkt
dat mijn stukjes door de redactie van de Nieuwe Meerbode worden geschreven. Ja! Ja! Rare snijboon die Jan. Ik schrijf al Ja! Ja!'tjes vanaf 2001 Ha! Ha!
Ik krijg ook tegengas. Ik kwam enkele leden van
de WMO raad tegen. Aardige mensen maar zij
vonden dat wat ik geschreven had vorige week
niet leuk. Er stonden teveel vraagtekens in. Wie
zijn ze? En wat doen ze? Niemand weet het. Ze
sloegen de plank ook mis, want ze vertelden
dat de Cliëntenplatform opgeheven was, maar
dat is niet zo. Nou ja. Als zij dat zelfs niet weten wie moet dat dan wel weten. Het is ook wel
een doolhof al die adviesraden met al die mensen die er in zitten waar we nog nooit van gehoord hebben en ook niets van gezien hebben.
Er schijnt ook een stichting voor gehandicapten over te zijn, maar er was ook een gehandicaptenraad en een ouderenraad. Die laatste
twee zijn wel opgeheven. Maar wat merken wij
nou van die stichting voor gehandicapten? Ik
niets. De ongemakkelijke toestanden die er zijn
en steeds blijven zoals het is. Daar wordt nooit
wat aan veranderd. Te gek toch? Ja! Ja! Ik heb
nog heel wat om over te schrijven.
We gaan weer lekker de sneeuw in. Wat een
mooie winter hebben wij. Gelukkig dat ze niet
teveel zout hebben om te strooien. De auto’s
rijden niet zo hard en de brommers niet. Het is
veiliger op straat. Alleen raad ik u aan bij het
lopen: 'Hakken in de grond'. Bij het lopen. Dan
val je niet.
Wat opvalt is dat de meesjes de vetbolletjes laten voor wat het is en lekker aan de pinda’s beginnen. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Sneeuwruimen...
Klasse toch!
Hier laat een bewoonster van de Wethouder van
Damlaan zien dat zij naar Balkenende geluisterd
heeft.
Zij doet zelfs meer. Ze veegt ook nog het hele plein,
de stoep van de buren en de stoep voor de bushalte
mee.
Klasse toch?
Gerard Veldhuis, Wilnis

Hulde en dank

Aan al diegenen, die zich voor ons allen, van ‘s morgens vroeg tot diep in de nacht, inzetten voor sneeuw- en
gladheidbestrijding. Je moet het toch maar even willen doen! Petje af!!!!!
L.C. Rademaker, Eerste Hoefweg 3B, 1426 AK De Hoef

Je kind zomaar vastzetten
zonder telefoontje...
De Ronde Venen - Wist u dat de politie uw kind
zomaar mag oppakken voor een verdenking van
een klein vergrijp? Dat ouders van ‘kinderen’, die 18
jaar of ouder zijn, zomaar (21 uur) in het ongewisse
worden gelaten en ongerust zijn waar hun kinderen
zijn gebleven. Ouders die met de handen in het haar
telefoontjes plegen om er achter te komen waar hun
kind zich bevindt. En dan met een kluitje in het riet
worden gestuurd. Er geen informatie wordt gegeven
vanwege de privacywet van het kind en je als ouder
geen informatie krijgt, niets! 'Je moet het maar even
naast je neerleggen' wordt er gezegd!
Nou lekker dan. Om 4 uur 's nachts denk je dat er iets
heel erg mis is als een andere moeder belt en vraagt
of jij weet waar je kind is? En haar zoon is ook weg.
Opgepakt ! Via via gehoord!
Tot de volgende dag na nogmaals drie keer bellen

en smeken: niets. Totdat de moeder van een ander
kind eindelijk belt om 17.30 uur en zegt: 'Nou, ze zijn
vrij!' En huilend van de spanning zegt: 'Ze hadden er
verdorie niet eens wat mee te maken! Ze zijn zomaar
meegenomen!'
Waar is de tijd gebleven dat kinderen met een
waarschuwing of een paar uurtjes straf naar huis
worden gestuurd. Nee, ze worden -na zes uur in de
cel Mijdrecht- ook nog eens helemaal naar Houten
gebracht. En als het tegenzit ergens in Utrecht weer
vrijgelaten.
Bedankt politie, dat u ons op verzoek van onze zoon
(niet) even heeft ingelicht.
Bedankt voor het kweken van onbegrip en antipathie
tegen de politie.
Moest dat nou zo?!
Familie Spronk uit Mijdrecht

Parkeergarage als
verkeersregeling?
Over enkele weken neemt de gemeenteraad van
Uithoorn een beslissing over het bestemmingsplan
Oude Dorp. Men wil de oude N201 autoluw maken,
of liever gezegd, helemaal afsluiten voor autoverkeer.
Men wil een parkeergarage bouwen om de auto’s
tegen te houden. Elders doet men dat door hekken,
verkeerslichten, palen die uit de grond komen e.d. In
Uithoorn echter wil men een parkeergarage bouwen
om de doorgang te versperren. Een garage onder de
grond is een erg dure constructie, zeker om alleen het
verkeer over de brug tegen te houden. Men is bang
dat anders nog veel sluipverkeer de oude N201 zal
nemen. Is dit een goede oplossing ? Wat gaat er
dan gebeuren, waar moeten de auto’s heen vanaf
Amstelplein naar Mijdrecht of omgekeerd? In plaats
van over de brug moet men nu over de Bernhardlaan–
Thamerlaan. Ook het distributieverkeer enz. Omdat , als
de weg is omgelegd, het viaduct naar de Amsterdamse
weg in gebruik is voor verkeer tot een hoogte van
3,50 m. gaan er dan ook grotere bestelauto’s en klein
vrachtauto’s over de Bernhardlaan en de Thamerlaan.
Ik schreef eerder dat het viaduct te laag is, maar het is
beter zo, want dan kunnen er geen grote vrachtauto’s
onderdoor. De omweg naar Mijdrecht, over de
Amsterdamse weg is ongeveer 5 km, dus de rust op
de oude N 201 gaat ten koste van de Bernhardlaan
en de Thamerlaan. Grote trailers, verhuiswagens, enz.

moeten helemaal terug naar de Zijdelweg en dan naar
de nieuwe N201, een afstand van 7 km omrijden naar
Mijdrecht. Al dit vrachtverkeer moet dus heen en terug
over de oude weg tussen Amstelplein en Zijdelweg.
Is dit niet milieubelastend, is hier al eens een Milieu
Effect Rapport over gemaakt? Als het verkeer over
de brug mogelijk blijft kunnen trailers de C1000
gemakkelijker bereiken, dus door de Dorpsstraat is
dan niet meer nodig.
Opnieuw inrichten van het gebied Raadhuisstraat–
Irenelaan is een goede zaak, maar doe het dan zodanig
dat de brug in gebruik blijft, met verkeersbeperkende
maatregelen. Een parkeergarage bouwen kan altijd
nog. Neem als voorbeeld Hoofddorp. Daar werkt de
omleiding prima en kan je voor een boodschap wel
door het centrum rijden. Voor extra parkeerplaatsen
kan er ook gekozen worden voor plaatsen onder de
woningen zoals in de straat Alexanderpoort, i.p.v. er
onnodige winkels onder te bouwen.
Heeft de Raad van Uithoorn meer visie dan de
Wethouder?
Een volgende keer over het ongemak voor de bewoners
van Amstelhoek. Omrijden, zijn ze daar werkelijk te
beroerd voor?
A.W. Strijland, Amstelhoek

De Politie . . . je beste
vriend of toch een vage
kennis?
Wilnis - Vroegop oudejaarsavond liet ik, zoals
gewoonlijk, mijn hond uit. Hierbij word ik getuige van
het feit dat er ergens een oude auto werd geparkeerd,
waarvan ik sterk het vermoeden kreeg dat deze
voor een oudejaarsvuur gebruikt zou gaan worden.
Hiervoor heb je denk ik geen bijzondere gave nodig.
Bij thuiskomst dacht ik, laat ik de toch de politie maar
informeren, want dat is toch je beste vriend?!
En een gewaarschuwde vriend telt toch voor twee, is
het niet? En voorkomen is beter dan genezen, toch?
Als vrienden onder elkaar doe je dit dan toch ook?
Wanneer dan ook de telefoon wordt opgenomen
door een charmante agente-stem, denk ik: 'dit zit
vast goed'. Als ik vervolgens aan haar het verhaal
uitleg dat het om een zeer beschadigd oud voertuig
gaat met een zeer vreemd kenteken, wordt mij door
haar de vraag gesteld wat er op dat moment verder
verdacht is aan het voertuig. Hierop antwoord ik dat
op dat moment niet weet, want ik ben inmiddels thuis,
toch. Het antwoord hierop luidt dat ze dan ook op
voorhand van de gegeven informatie niet gaan kijken.

Na het gegeven antwoord schoot ik in de lach... ehh
sorry... schieten mag niet! Ik kon het niet voorkomen
dat ik moest lachen. De agente vond dit denigrerend
en ging het gesprek beëindigen door de haak op de
hoorn te plaatsen, waarmee overigens het gesprek
niet charmant eindigde, maar zelfs onbeleefd. Hiervoor
dan ook mijn excuses, want ik zou niet willen dat een
agente hierdoor misschien in de ziektewet terecht
komt en zelfs slachtofferhulp nodig heeft. Dan is er
nog een wetsdienaar minder in functie en dat wil ik
natuurlijk niet op mijn geweten hebben.
Conclusie: Ik zal dan vervolgens ook maar niet meer
bellen als ik iets verdachts zie en moet onze vriend
ook niet zo zeuren wanneer ze zo weinig respect
ondervinden tijdens het uitvoeren van hun hobby,
want mijn vriend is toch, door de jaren heen, een vage
kennis geworden en die bel ik toch maar niet zo snel
meer.
P van Rijn

Een nieuwe naam voor
onze nieuwe gemeente is
echt wel nodig
Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie
van Cees Houmes in de Nieuwe Meerbode van vorige week over een nieuwe naam van onze gemeente na een eventuele samenvoeging met de gemeente Abcoude. Ik waardeer zijn respect voor de historische verenigingen van Abcoude en De Ronde Venen
die deze kwestie bij de beide colleges hebben aangekaart. Geen respect heeft hij echter voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen dat deze suggestie heeft opgepakt. Hij noemt dit besluit van het college ondoordacht en onnodig. Dit geldt dus ook voor het college van Abcoude dat aan deze suggestie van hun historische vereniging eveneens uitvoering heeft gegeven. Als de heer Houmes zijn ingezonden opmerking
minder ondoordacht had geschreven, had hij goede
nota kunnen nemen van artikel 158 van de gemeentewet en de herindelingwet waarin de gang van zaken over de naamgeving uitvoerig wordt weergegeven. Het valt mij bovendien op dat Cees Houmes niet
alleen voor zichzelf spreekt maar ook namens D66.
Dat kan hij natuurlijk gemakkelijk zeggen, omdat
D66 slechts één raadslid in onze gemeente heeft. De
houding van Houmes valt mij des te meer op, omdat
juist zijn partij altijd een voorstander is van het betrekken van de bevolking bij bepaalde besluiten. Zie
het pleiten voor de gekozen burgemeester en het invoeren van referendums. Nu is er een mogelijkheid
om de bevolking bij de naamgeving te betrekken en
laat deze partij het afweten. Inmiddels hebben al ongeveer 1000 inwoners van onze gemeente hun keuze
voor een naam gemaakt. Het motief dat er kosten komen omdat oud drukwerk moet worden weggegooid
gaat ook niet op, mits men verstandig inkoopt. Ook
aan de kosten van een nieuwe website, logo en burgemeestersketting ontkomt men nu eenmaal niet. Er
is een aantal voorwaarden waaraan de nieuwe naam
van de gemeente moet voldoen. Allereerst moet de
naam goed bekend zijn en geaccepteerd worden

door de inwoners van de nieuwe gemeente. De heer
Houmes kan er op rekenen dat de inwoners van Abcoude voor de naam De Ronde Venen niet warm zullen lopen. Mede omdat Abcoude nooit een plaats is
geweest waarin de veenderij een belangrijke plaats
heeft ingenomen. De naam De Ronde Venen heeft
geen historische verwantschap met Abcoude en past
niet bij de identiteit van deze plaats. Op oude kaarten kan men dan ook zien dat de naam De Ronde
Venen is ontstaan omdat Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen door de ontginning als een fietswiel met spaken zijn ingetekend. Abcoude valt daar geheel buiten. Mijdrecht en Wilnis behoorden van 1085 tot 1795
bij de proosdij van Sint Jan. Abcoude maakte deel
uit van de proosdij van Sint Pieter. Vroeger is er nog
een gemeente Abcoude-Proosdij geweest. Deze gemeente werd in 1941 met Baambrugge samengevoegd met de gemeente Abcoude. In Abcoude is ook
een Proosdijstraat evenals in Mijdrecht. Wellicht dat
daarom de naam van De Proosdijlanden in Abcoude beter zal worden geaccepteerd omdat deze naam
wel voldoet aan een historische verwantschap. Op
donderdag 14 januari komt een speciale werkgroep
van beide gemeenten bijeen om de ingediende suggesties te beoordelen en uiteindelijk een top van vier
namen samen te stellen. De vier suggesties zullen,
als de werkgroep ermee akkoord gaat, aan de beide gemeenteraden worden aangeboden met het advies voor nummer 1 te stemmen. Op 4 februari besluit de gemeenteraad van De Ronde Venen, wat de
nieuwe naam zou moeten worden. Maar ook de raad
van Abcoude moet natuurlijk hiermee instemmen. Ik
ben dan benieuwd naar het stemgedrag van Cees
Houmes.
Fred de Wit
Medewerker van de Proosdijkoerier, kwartaalblad
van de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Lezing over de kerk aan
de Schans
Uithoorn - Op dinsdag 19 januari organiseert
Actiegroep ‘Open de Kerk’ in nauwe samenwerking
met Stichting BOUD (Behoud Ons Unieke
Dorpsgezicht) Uithoorn een ontmoetingsavond in
Buurthuis Ponderosa. Op deze avond zal drs. P.J. van
Wees van de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel een
lezing verzorgen over de historie van de Schanskerk
te Uithoorn. Drs. van Wees heeft veel kennis van het
ontstaan van de parochie, waarover hij eerder een
boekje heeft geschreven met de titel ‘200 jaar parochie

St. Jan’. Na de pauze is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Voor deze avond worden alle leden van de
voormalige parochie St. Jan de Doper in het bijzonder
uitgenodigd. Ook andere geïnteresseerden zijn op
deze avond van harte welkom. De avond begint om
20.00 uur.
Heeft u geen vervoer, neemt u dan contact op met
Actiegroep ‘Open de Kerk’, telefoonnummers 533047,
540787 of 534241. De entree van deze avond is vrij,
consumpties zijn voor eigen rekening.
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Open ALS rummikub
toernooi een groot succes
Regio - Afgelopen vrijdag 8 januari jl vond dan eindelijk het open ALS
rummikubtoernooi plaats.
De opkomst was boven verwachting.
110 Actieve spelers namen deel aan
deze avond waarbij zoveel mogelijk
geld inzamelen voor het ALS fonds
het doel was.
Het was een spannende finaleronde
waarbij Pien Schrama de nummer 1
was, nummer 2 was Bob Morssink,
nummer 3 Alex Duijn en nummer 4
Joost Boor.
Naast het rummikubben was er gedurende de hele avond een loterij
waarbij de prijzen gesponsord werden door plaatselijke bedrijven.
De bereidheid onder de sponsoren
was groot, waardoor iedereen wel
met een prijs naar huis ging.
Naast deze fantastische avond kon

de organisatie terugkijken op een
prachtig resultaat.
De opbrengst van deze avond was:
4230,00 euro.
Deze opbrengst komt geheel ten
goede aan de stichting ALS.
Graag wil de organisatie alle deelnemers en de sponsors Bike Totaal Van Rijn & Zn, Kadoshop Parkotech Living, Kwaliteitsslagerij Eijk
en Veld, Schalkwijk E- Markt, C1000
Reurings, De Goudreinet Zijdelwaardplein, Ten Hoope boekhandel,
Boetiek de Boet, Bloemsierkunst
Zijdelfleur, Albert Heijn Jos van den
Berg, Poldersport De Kwakel, Van
Rijn Roses, Thijs Olieman Rozen,
Könst Alstroemeria, Sparnaaij Juweliers, Modehuis Blok, Expert Hassing, Woonvoorziening Sluis-Zicht,
Dagcentrum Amstelmeer, Berry

Groen en Jan Tilburg, Dierenspeciaalzaak Discus, Rabobank Uithoorn,
Bart Smit Uithoorn, Hema Uithoorn,
Primera Uithoorn, Christa Snoek
Bloemsierkunst, Jamin Uithoorn,
Duo Sport, Mirjam van Doorn, KBAudio, Mts. snoek-Esteva, Hobbywinkel Handig Werk, Theehuis Uithoorn Amstelplein, Schoonheidssalon Marijke Jansen, Knipp-Inn Kapsalon, Hair Vision Vinkeveen, Tweewielerzaak Blom, Nelson Schoenen
oude dorp, Bolle Pouw, BP van den
Berg, Kampeer expert Uithoorn, Gall
en Gall Amstelplein, Scouting St. Joannes De Kwakel, Buurtbeheer De
Kwakel, Sportvereniging KDO, Horticoop Aalsmeer, Zwembad de Waterlelie, Lek bloemenservices en
Kwekerij de Noordpoel, bedanken
voor hun medewerking.

Prijswinnaar Golden
Flame vuurwerk verloting
bekend
Mijdrecht - Tijdens de verkoopdagen van het Pyrostar vuurwerk kon
men bij Golden Flame bij besteding
van elke 50,- euro een bon invullen
en daarmee meedoen aan een verloting van een geldprijs.
Door Notaris Mr. A. J. Fanoy van Notariskantoor Fanoy-Forsthövel is af-

gelopen vrijdag de winnaar getrokken uit de vele lootjes die zijn ingevuld.
Maandag was het zover en konden
de gelukkige winnaars de geldprijs
van maar liefst 1000,- euro in ontvangst nemen. Door mevrouw Belia van Vliet-de Jong, mede-eige-

naar van Golden Flame International, werd de geldprijs met een bosje
bloemen, overhandigd aan de familie Spek uit Kudelstaart.
Het stel was zeer verrast met deze prijs: een goede start voor het
nieuwe jaar! Nog van harte gefeliciteerd.

Medewerkers AH Jos van den
Berg in koek-en-zopietent

Uithoorn – Dat Jos van den Berg
van AH Jos van den Berg in Uithoorn altijd wel leuke ideeën heeft
is onderhand wel bekend.
Dat hij altijd in is voor nieuwe ideeen is nu ook duidelijk. Vorige week
kwamen wat medewerkers van hem
op het idee om met een koek en zopie-tentje te gaan staan op het Zijdelmeer, om zo de schaatsers te
kunnen voorzien van een hapje en
een warm drankje.
Jos vond het prima en zo togen
Gert Jan Roeleveld en zijn vriendin
naar de gemeente voor een standplaatsvergunning welke ze maandag al geregeld hadden, zodat ze op
woensdagmiddag en zaterdag en
zondag de gehele dag hun waren
konden verkopen aan de schaatsers
en schaatsters. Men kon er warme
chocolademelk, erwtensoep, halve
rookworst, broodje hotdog en vele
andere lekkernijen kopen wat dan
ook in groten getale gedaan werd.

Nu ook op maandag open
Uithoorn - Op verzoek van vele klanten om ook op maandag terecht te kunnen in de zaak Sijbrants
& van Olst Optiek in Uithoorn, heeft
Sijbrants & van Olst besloten om

haar deuren nu ook op maandagmiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur
open te stellen.
Voor meer info zie advertenties elders in deze krant

Parfumerie Stoop gaat
even terug in de tijd
Uithoorn/Mijdrecht - Pour Vous
bestaat 50 jaar en dat gaat gevierd
worden.
Komende zaterdag 16 januari gaat
Drogisterij Parfumerie Stoop even
terug in de tijd van hun oorsprong,
de jaren ‘60!! en voor alle trou-

we klanten hebben zij schitterende aanbiedingen en uiteraard een
mooi verjaardagscadeau. Het hele
jaar door zullen zij u op ludieke wijze verrassen, maar... Drogisterij Parfumerie Stoop begint zaterdag de
16e.

“Een uitstekend idee van mijn medewerkers die ook van mij dus alle medewerking hebben verkregen. Ze hebben de kou getrotseerd,
want vooral op zaterdag hadden ze
de wind vol op de kraam staan.” Aldus Jos.
Zo zie je maar weer dat ook de medewerkers van Albert Heijn Jos van
den Berg creatief zijn.

SV Amstelland schaatst op
het Zijdelmeer
Uithoorn - Afgelopen weekend
hebben de leden van de schaatsvereniging Amstelland net als vele Uithoornaars weer op het Zijdelmeer kunnen schaatsen. Daar was
over het hele meer een baan van
liefst 2,2 km uitgezet. En dat is bijzonder.
De vereniging die vroeger het ijs op
het Zijdelmeer verzorgde en poldertochten uitzette, bestaat helaas al
lang niet meer.
Met een sneeuwschuiver van zeilmakerij Burggraaf werd door SV
Amstelland en Maarten Breggeman
een begin van een baan gemaakt.
Met steun van Thamen Scholengemeenschap, die een tot sneeuwschuiver omgebouwde gazonmaaier inzette, werd de baan verbreed.
De ‘finishing touch’ werd aangebracht met een borstelmachine die
was ingebracht door Stef Nuij en
Tars Fens van “de Tuinaannemer”.
Naast de lange baan hadden de vegers ook aan een paar oefenbaantjes en een heuse 400 meter baan
gedacht. Voor ieder wat wils dus.
Uiteraard ontbraken koek-en-zopie niet.

Kortom: door enthousiasme en eendrachtige samenwerking tussen diverse partijen hebben velen weer
eens heerlijk op het Zijdelmeer van
het ijs kunnen genieten.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 15 januari organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de sv
Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten
kosten nog steeds maar 50 euro-

cent per stuk.
Deze avond als hoofdprijs een LCDTV Salora met ingebouwde DVD.
Daarnaast alleen heel mooie vleesprijzen... weer eens iets anders!
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis!
De organisatie ziet u graag meedoen komende vrijdag.

Cursusmarkt Cursusproject
De Ronde Venen - Kom vrijdag
naar de cursusmarkt van het Cursusproject De Ronde Venen. Er is
weer een geweldig aanbod van cursussen. Bijvoorbeeld Spaans voor
gevorderden of beginners, Workshop Perspectief tekenen, Beeldhouwen, Biljarten, Breien, Lezingen,
Wandelingen, Fotografie, Schilderen
van Kunstkoeien, Frans en Yoga.
Het inschrijven begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.00 uur. De markt
wordt gehouden in De Boei aan de
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Veel do-

centen zijn aanwezig. Het totale
cursusoverzicht staat op www.cursusproject.nl
Vanaf maandag 18 januari kunt u inschrijven bij de Rabobank of via internet, maar alleen nog voor de cursussen die niet zijn volgeboekt.
Wilt u nu alvast meer informatie, bel
dan even met Auwert Dekker, tel.
0297-261849 of kijk op de site www.
cursusproject.nl Stuur een mailtje
naar cursusproject@planet.nl als u
de nieuwsbrief wilt ontvangen.
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Waarnemend burgemeester
Lies Spruit aan het werk
Uithoorn - Maandag 4 januari jl.
heeft waarnemend burgemeester
Alida (Lies) Spruit (54) in het gemeentehuis haar werkzaamheden
aangevangen. Zij is door de Commissaris van de Koningin in NoordHolland, mr. Harry Borghouts, tijdelijk in deze functie aangesteld. Vermoedelijk in mei van dit jaar zal zij
plaats maken voor de nieuwe burgemeester van Uithoorn, waarvoor
inmiddels de sollicitatieprocedure is
beëindigd. Uit de kandidaten zal in
de loop van de komende maanden
door de gemeenteraad een nieuwe
burgemeester worden gekozen. Die
zal dan vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken in die
functie worden benoemd. Tot zolang zal Lies Spruit als ‘eerste burger’ van Uithoorn het bestuurlijke
roer hanteren. Daar is zij zeker toe in
staat, want eerder was zij van 1994
tot 2002 wethouder voor de PvdA
in Almere en 2e locoburgemeester.
Als portefeuilles kreeg zij economie,
volkshuisvesting, welzijn, jeugden jongerenwerk toebedeeld. Iets
waar zij met grote betrokkenheid en
voortvarendheid voor stond. Welzijn,
jeugd- en jongerenwerk met daaraan gelieerde sociaal-maatschappelijke vraagstukken, het oplossen
van problematieken en tot een goed
einde brengen van projecten zijn
haar overigens op het lijf geschreven. Die hebben bovendien vanaf
1978 goeddeels invulling gegeven
aan haar werkzame leven.
Gepokt en gemazeld
Burgemeester Spruit is geboren en
getogen in Zeist en volgde na haar
middelbare school een studie in
Amsterdam aan de Sociale Academie. Vervolgens maakte zij kennis
met het welzijnswerk waarin zij zich

bijzonder goed thuis voelde, vooral in het jongerenwerk. Zo werkte zij 12 jaar bij een grote Amsterdamse welzijnsorganisatie waarna
zij verhuisde naar Almere. Daar zette Lies zich in voor een gezinshuis,
bedoeld voor opvang van kinderen
die niet thuis kunnen wonen. Hier
maakte zij bovendien kennis met de
politiek waarbij zij zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994
kandidaat stelde voor de PvdA. Zij
werd gekozen en stapte direct ook
maar als wethouder bij het college
binnen. Na acht jaar besloot zij zich
op andere sociaal-maatschappelijke
vlakken te oriënteren en fungeerde
vervolgens een aantal jaren hierin als interim-manager. De laatste
functie die Lies Spruit had het afgelopen jaar was Wijk- en Programmamanager in dienst van de gemeente Utrecht. Daarbij was zij verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van het ambitieuze (veiligheids)
programma van de wijk ZW (Kanaleneiland) met belanghebbende
partners, waaronder politie en justitie en bewonersgroepen. Inclusief
een preventief ondersteuningsprogramma voor Marokkaanse jeugd
en hun ouders. Kortom, burgemeester Lies Spruit is gepokt en gemazeld in het sociaal-maatschappelijk werk. Zij gaat graag met mensen
om, is open en toegankelijk en combineert dat met een zakelijke instelling. Het bereiken van concrete resultaten met mensen staat hoog in
haar vaandel.
Bewuste keus
Gedreven, betrokken en een heel
mooie CV. Maar er ontbreekt naar
wat velen zouden zeggen ‘een essentieel onderdeel’ om mobiel en
daardoor flexibel in het gaan en

staan te zijn. Want burgemeester
Spruit heeft geen rijbewijs. Een gemis? “Ik heb er nog nooit een probleem mee gehad. In al die jaren
heb ik met het openbaar vervoer
gereisd, ben op de fiets gegaan of
met anderen meegereden. Het vergt
een andere manier van organiseren waaraan je moet wennen. Ik heb
ooit dertig rijlessen gehad en toen
stond ik een keer bij een kruispunt
waar ik dacht: wie zou er nu voorrang hebben?... op dat moment realiseerde ik mij: laat maar zitten, ik
word een gevaar op de weg”, aldus een eerlijke Lies Spruit. “Ik heb
van jongs af aan altijd alles met het
openbaar vervoer gedaan en dat
gaat goed. Tegenwoordig scheelt
het bijna niet meer in tijd, of je nu
met het OV gaat of met de auto.
Soms ben je eerder met het OV op
de plaats van bestemming.” Wie de
CV van Lies Spruit bekijkt zal zien
dat zij veel interim functies heeft gehad. “Ik heb daar bewust voor gekozen om mijn mogelijkheden en horizon te verbreden. Mede daardoor
heb ik veel geleerd waardoor er nu
door aanvulling van de verschillende kwalificaties meer kansen voor
mij zijn dan voorheen. Overigens is
het louter toeval dat ik deze functie
heb gekregen. Maar als ik straks de
mogelijkheid krijg om daadwerkelijk
ergens anders het burgemeesterschap op mij te kunnen nemen, zal
ik daar vanzelfsprekend voor gaan.”
In de komende vijf maanden wil
Uithoorns eerste burger zich inzetten voor Uithoorn die zij zelf ziet als
een ‘levendige gemeente met mooie
stukken natuur’. “Maar dat hangt
ook van de gemeenteraad af wat
die willen op korte termijn. Ik merk
dat vanzelf wel.” Aldus burgemeester Lies Spruit.

VVD Uithoorn presenteert
zich en geeft startschot
voor de verkiezingen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag gaf
lijsttrekker Nick Roosendaal namens
de VVD Uithoorn het startschot voor
de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 3 maart is
het namelijk al zover, dan kiest Uithoorn haar nieuwe gemeenteraad.
De VVD is er in ieder geval helemaal klaar voor. Een compleet vernieuwde website (www.vvduithoorn.
nl) met duidelijke standpunten en
filmpjes laat zien dat de VVD werkt
voor Uithoorn en De Kwakel.
De lijsttrekker benadrukte dat de
VVD veel heeft bereikt de afgelopen vier jaar. Het coalitieprogramma is bijna geheel gerealiseerd. Het

speelbeleidsplan, de ongelijkvloerse kruising van de Zijdelweg met
de nieuwe N201, de kunstgrasvelden bij diverse sportverenigingen
en het voorkomen van een busverbinding over Aan de Zoom, zijn successen waar de VVD trots op mag
zijn. Maar er is nog genoeg te doen.
De kernpunten voor de campagne
zijn: een goede bereikbaarheid, lage gemeentelijke belastingen, prettige winkelcentra, goede werkgelegenheid en een gemeente waar je je
veilig voelt. Deze punten worden in
de vorm van flyers en filmpjes op de
website verder toegelicht. Het gehele verkiezingsprogramma is ook op
de website terug te lezen.

Zwaan veroorzaakt aanrijdingen
De Ronde Venen - Een zwaan die
midden op de weg zat, veroorzaakte
op zondag 10 januari een aanrijding
tussen meerdere auto’s.
Rond 10.55 uur reed een 40-jarige
automobilist uit Amstelveen over de
Provinciale weg N201, komende uit
de richting van de Veenweg. Hij zag
dat een zwaan midden op de weg zat
en remde daarom. Een achter hem
rijden 63-jarige automobilist uit Uithoorn remde ook, maar gleed door
de gladheid door en kwam daarbij

gedeeltelijk op de linkerrijstrook terecht. Hij botste met zijn rechtervoorzijde tegen de linkerachterzijde van de Amstelvener. Vervolgens
botste de Uithoorner frontaal op een
hem tegemoetkomende 43-jarige
automobilist uit Utrecht. Een achteropkomende 39-jarige automobilist uit Aalsmeer remde ook, raakte
in een slip en belandde in een sloot.
Hij kon op eigen kracht snel uit de
auto klimmen. De 43-jarige Utrechter klaagde over pijn op zijn borst

Bridgestamppot in
De Kwakel groot succes

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Met een hartelijk welkom, na het kerstreces, gepaard
met vele “gelukkige nieuwjaars”
werd dinsdag 5 januari gestart met
de eerste zitting van de derde competitie.
In de A-lijn, met veertien paren, werden eerste Geke Ludwig en Margo Zuidema met 56.60%. Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar volgden als tweede met 56.25%, een mi-

niem verschil. Trudy van den Assem
en Refina van Meijgaarden plaatsten zich als derde met 55.90%.
In de B-lijn, met zestien paren,
plaatsten Bibeth Koch en Tina Wagenaar zich als eerste met 65.15%!
Dames, welk een verrassing, voor u
en Hartenvrouw. Ga zo door en laat
het geen “toevalstreffer” zijn!
Thecla Maarschalk en Rees van
der Post werden tweede met, ook

Atlantis 4 goed op weg
Mijdrecht - Het door Bos Container BV gesponsorde Atlantis 4 is dit
zaalseizoen goed op dreef. Halverwege de competitie is een mooie
tweede plaats op de ranglijst ingenomen met slechts één punt achterstand op de nummer 1, ZKC ’31.
Afgelopen zaterdag werd er met 99 gelijkgespeeld tegen het sterke
De Vinken 3. Atlantis 4 is een team
dat alleen maar in de zaal korfbalt.
Meestal houdt dit in dat het begin
van de competitie stroef gaat en dat
ze pas later op gang komen. Dit seizoen is het gelukkig anders. Gelijk
de eerste wedstrijd moest namelijk aangetreden worden tegen Huizen 2, dat in de veldcompetitie een
klasse hoger speelt en daar de koppositie inneemt. Door goed en geconcentreerd spel wist Atlantis deze
wedstrijd te winnen met 12-11. Vervolgens werden ook vrij eenvoudig
DSO 2 en SDO 2 met respectievelijk 18-8 en 13-8 verslagen. Helaas
kon het goede spel niet vastgehouden worden en mede hierdoor werd
er verloren van ZKC’31 3 met 7-13.
Ook de week daarna werd er niet
goed gespeeld tegen Roda 4, maar
door veel inzet werd uiteindelijk de
4-9 achterstand omgebogen in een
12-11 overwinning. Na een welverdiende kerstvakantie werd er op 2

januari alweer aangetreden tegen
het bekende KIOS 3. Dit leverde een
leuke wedstrijd op met alweer een
overwinning voor het vierde, namelijk met 15-12.
Afgelopen zaterdag stond de derby tegen De Vinken op het programma. De Vinken had tot nu toe
slechts twee keer van ZKC’31 verloren. Het beloofde dus een wedstrijd
van ploegen die aan elkaar gewaagd
zouden zijn. Het begin was duidelijk voor De Vinken: de eerste aanval
van Atlantis was nog niet scherp en
die van De Vinken wel. Binnen enkele minuten stond het 2-0 voor De
Vinken. Na ook nog de 3-0 te hebben gemaakt kon Atlantis eindelijk
wat terug doen door een strafworp
te scoren. Na een korte kans koelbloedig te hebben afgemaakt breidde De Vinken de voorsprong weer
uit. Vlak voor rust kon Atlantis met
een afstandschot en een strafworp
de aansluiting forceren: 4-3. In de
rust werd er door coach Andre van
Doorn erop gehamerd om vooral
door te gaan zoals we aan het spelen waren. Er werden genoeg kansen gecreëerd en het was slechts
een kwestie van tijd voor de ballen
er ook in zouden vallen.
Direct na rust wist Atlantis met een
mooi afstandschot op 4-4 te komen.

niet mis, 64.49%. Reina Slijkoord en
Renske Visser werden derde met
61.49%. Hoewel ongebruikelijk wil
schrijfster van dit artikel u toch wijzen op de nummer vier, het aanstormende paar Dini Koudstaal en Wil
Voss, zij behaalden 59.63%, dus pas
allen op uw tellen.
Oplettende lezers hebben natuurlijk
allang de rangorde van de competitie in de gaten: jawel, de nummers
een t/m drie van beide lijnen. Volgende week kan alles anders zijn!
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij Alice Oostendorp, telefoonnummer 02975-40183.
Vanaf dit punt was het steeds wisselend Atlantis en De Vinken die
de leiding nam. Geen van de ploegen kon echter een gat maken van
meer dan één punt. Atlantis zat er
een paar keer dicht tegenaan, maar
door wat slordigheden in de verdediging kon De Vinken toch weer
aansluiten. Zo stond het vlak voor
tijd 8-8, Atlantis maakte er van afstand 9-8 van met nog 2 minuten op
de klok.
In de spannende slotfase kwam
de bal per ongeluk via een Atlantis speler terecht bij een vrij staande
Vinken heer, die de bal knap wist af
te maken. Zo eindigde de wedstrijd
in een 9-9 stand.
Al met al een stand waar men wel
tevreden over was, maar waar misschien toch ook wel meer in had gezeten.

Verkeerscontroles

Uithoorn - Dinsdag 5 januari heeft
de politie verkeerscontroles uitgevoerd op de Laan van Meerwijk en
op de Faunalaan. Er zijn 15 bekeuringen uitgeschreven. Ook is een
35-jarige man uit Uithoorn aangehouden voor belediging van de politie omdat hij een blaastest moest
doen.

Daarnaast werden ook de kandidaten door Nick voorgesteld, te beginnen met hemzelf als lijsttrekker. Op
plaats twee staat huidig wethouder
Jeroen Verheijen, die ook voor de
volgende termijn weer beschikbaar
is als wethouder.
Nummer drie is de eerste vrouw
op de lijst en zittend raadslid Katja
Laugs. Nummer vier en zes zijn zittende raadsleden Marvin Polak en
Daniël Wolffensperger.
Op de plaatsen vijf, zeven en acht
staan drie nieuwkomers op de lijst;
Jan Hazen, Frank van Kooten en
Marcel Rits.
De volledige lijst is uiteraard op de
website terug te vinden.

De Kwakel - Bridge Activiteiten
Uithoorn (BACU) past zich naadloos
aan de strenge winter aan.
Zes en dertig paren toonden zich
winterhard op zondagmiddag in het
dorpshuis De Quakel, door vol overgave te gaan bridgen. De uitsmijter
van de middag was de voortreffelijke boerenkool of hutspotstamppot
naar keuze, gelardeerd met gehaktballen en rookworst.
In de A-lijn kwamen Joop de Jong
& Jaap Verhoef als eerste van het
bridge ijs met een score van 57,08
%. Rita & Wim Ritzen werden keurig
tweede met 55,42 % en Kitty & Huub
van Beem zetten hun bridgeschaats
met 54,58 % net iets eerder over de

lijn dan Ria Prager & Jan van Rijk
die dus een vierde plaats behaalden
met 52,92 %.
Ook de B-lijn liet voortreffelijke winterbridgers zien, José Möller & Yvonne Koestal gingen met de eerst prijs
strijken met 55,42 %. Ineke Hilliard &
Huib van Geffen haalden eveneens
een fles wijn tegen de kou binnen
door knap tweede te worden met
54,17 %.
Coby Bruine de Bruin & Trudy Zandbergen volgden in hun spoor als
derde met 53,33 % en Gerda van
Liemt & Jo Wevers tikten als vierde
aan met 52,92 %.
In de C- lijn werd de achtervolging
(pursuit) een close finish tussen de

en werd ter plaatse door het personeel van een ambulance onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. Om de
auto’s weg te kunnen takelen, werd
de weg kort afgesloten. Gezien het
zeer geringe verkeersaanbod, zorgde dat voor weinig overlast.
De zwaan werd niet aangereden.
Hij bleef nog een kwartier de door
hem veroorzaakte aanrijdingen gadeslaan en koos vervolgens ongeschonden het luchtruim.
koppels Fiet & Jac van Thiel en Corrie Bartels & Jan van Kessel die respectievelijk in 56,67 en 56,25 % binnen kwamen.
Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman moesten vlak voor
de streep lossen, doordat laatstgenoemde een misslag maakte tussen
troef schoppen en ruiten. Een derde plaats werd hun deel met 55 %
precies.
Corry & Ruud van der Peet rekenden met een vierde plek met Thialf
af en klokten 54,17 %.
Bridge ijsmeester Cor Hendrix kon
tevreden terugzien op een zeer gezellige en goeddoorvoede middag en riep eenieder op om alvast
in te schrijven voor de “snertdrive”
van zondagmiddag 14 februari aanstaande, ijs en weder dienende!
Plaats van handeling wederom het
dorpshuis De Quakel.
E- mail: bacu@bacuweb.nl

Bizar einde van finale
tafeltennistoernooi basisscholen
Uithoorn - Op 9 januari werd de
finale gespeeld van het Uithoornse basisscholen tafeltennistoernooi. Het was een spannende finale maar ook een bizar toernooi.
Als u de uitslag van de jongensfinale bestudeert ontdekt u dat De
Kajuit 3 ook vierde is geworden en
dus net naast de prijzen viel. Echter
de nummer 2 van dit team verloor
slechts een wedstrijd en de nummer
3 won alles. Waarom dan derde? In
de voorronde won de nummer 1 van
dit team ook vier van de vijf wedstrijden! Dat was het bizarre aan dit
toernooi, de nummer 1 ontbrak en
verloor dus reglementair alles.
Degene die hier volledig van profiteerde was De Kajuit 1. Ontdaan
van de spanning om tegen hun derde team goed te scoren, bleven zij
alle teams de baas. Gedurende het
toernooi zag het overigens daar
niet naar uit, want De Tweemaster bleef tot de laatste ronde (van
de 5 rondes) nipt aan kop. Echter,
zij vonden hun Waterloo tegen het
3de team van de Kajuit in de laatste ronde, terwijl juist het 1ste team
toen pas goed op stoom kwam. Zij
versloegen team 4, weliswaar nipt,
maar toch wel genoeg om de eerste
plaats veilig te stellen.
Achteraf gezien zou het niet vreemd
geweest zijn als team 3 kampioen
was geworden maar het ontbreken
van een speler versperde het pad
voor de andere twee.
De uitslag van de jongensfinale.
1 De Kajuit 1
2 De Kajuit 4

3 De Kajuit 2
4 De Kajuit 3
5 De Tweemaster
6 De Toermalijn
Bij de meisjes waren er twee scholen die een team naar deze kampioenschappen hadden afgevaardigd? Waarom? Hier waren De Kajuit meisjes uitgesproken te sterk
voor de meisjes van de Toermalijn.
Slechts een van de drie Toermalijn

meisjes kon een vuist maken tegen
de vier Kajuiten en dat is nu eenmaal niet genoeg om dan met de
eerste prijs naar huis te gaan. Een
troost was dat er toch twee bekers
beschikbaar waren en ook zij gaan
niet met lege handen naar school
terug.
De uitslag van de meisjesfinale.
1 De Kajuit
2 De Toermalijn

Geslaagde wedstrijd bij
Maria Hoeve

Mijdrecht - Manege Maria Hoeve
te Mijdrecht had afgelopen zondag
een geslaagde Teamwedstrijd. Jongeren uit de hele regio deden mee.
Deze meiden deden mee als cow-

boy (girl) op de muziek van chipz.
Ze moesten een dressuur parcours
rijden. Het was een gezellige sportieve dag. Op de foto: van links naar
rechts: Shelly, Judith, Lina en Ilse.
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Volleybaldames Veenland
winnen van Atalante 3

Een goed begin voor de
paardensport

De Ronde Venen - De dames van
Veenland begonnen het nieuwe jaar
met een overwinning op Atalante
3. In de Willisstee had Atalante een
goede start en in de eerste set leek
het er lang op dat Veenland het onderspit moest delven. Maar liefst 10
punten stonden de Vinkeveense dames voor, toen Veenland aan een inhaalslag begon en vervolgens de set
naar zich toehaalde met 26-24.
In de tweede set nam Atalante weer
het initiatief en Veenland had moeite met de serveopvang. De set ging
met 16-25 naar Atalante. Veenland
startte ook de derde set niet goed
en stond rap met 0-9 achter. Halverwege de set keerde het tij en kwamen de Wilnisse dames weer sterk
terug. Atalante bleef de thuisploeg
echter voor en won met 22-25.
In de vierde set wist Veenland de ingezette opwaartse lijn van de derde set door te zetten en de aanvallen liepen goed. Tegenaanvallen
van Atalante werden goed geblok-

De Ronde Venen - Trojes nieuwjaarsfestijn ligt al weer achter hen.
De activiteitencommissie van paardensportvereniging Troje heeft zich
weer volop ingezet om dit feest afgelopen zaterdag 9 januari tot een
daverend succes te maken. Dit is
ook zeker te danken aan de sponsors die paardensportvereniging
Troje weer hebben gesteund voor
dit jaarlijkse feest. Massaal hebben
zij weer diverse goederen ingelegd
voor de altijd weer spannende verlotingsrondes. Voor heel veel leuke cadeaus kon men lootjes kopen
maar de absolute topper was toch
wel de reischeque die jaarlijks gesponsord wordt door Smit groep
uit Waverveen. Evenals vorig jaar
was hoveniersbedrijf van Eekelen
Landscaping uit Mijdrecht weer van
de partij en sponsorde een LCD televisie van groot formaat. Transportbedrijf P.J. de Dood uit Waverveen
sponsorde net als de voorafgaande
jaren weer fietsen. Bert van der Plas
uit Vinkeveen gaf voor dit evenement een gigantische garagesleu-

keerd door Corine Nagel en Dorathé Verburg. Veenland Stieva gaf de
voorsprong in deze set niet meer uit
handen en won met 25-14.
Voor de zesde keer in deze competitie moest Veenland de beslissende vijfde set spelen. Op de tribune zaten de ouders van Xuee, (Atalante) en Qielle Lont (Veenland). Zij
zagen hoe dochter Qielle haar zusje een paar keer verraste met een
mooie doortikbal. Het team van Atalante kwam in deze laatste set niet
meer goed in haar spel en Veenland scoorde een serie punten uit
de servicebeurt van Brenda Peters.
Mariëlle Bartman was ook lekker
op dreef en sloeg de laatste harde
ballen voor Veenland. 15 – 9 Was de
setstand en de overwinning met 3-2
voor Veenland was een feit. Atalante handhaaft zich wel op de derde
plaats en Veenland blijft voorlopig
vijfde. Volgende week vrijdag 20.15
uur speelt Veenland in de Willisstee
tegen Atalante 5.

Lekker warm met je CSW
sjaal en muts
Wilnis - Het gaat goed bij CSW, de
CSW 1 staat bovenaan na de promotie naar de 2e klasse vorig seizoen en ook de dames staan in de
top. Natuurlijk wil de echte CSWer dat laten zien. Samen met Jeroc
2000 heeft men een aantal echte fan
artikelen uitgezocht: een sjaal, muts
en paraplu. Deze laatste is niet echt
nodig de laatste weken. Maar de

mutsen en sjaals zijn niet aan te slepen, overal in Wilnis zie je ze lopen,
sleeën en nu ook schaatsen.
Wil jij ook zo’n lekkere warme muts
en sjaal? Kijk dan op www.cswilnis.
nl of ga langs bij RHISC in de Dorpsstraat. Voetballen zit er even niet in,
dus dan maar de ijzers onderbinden
en je sjaal op: CSW olé, olé.

Merchandising CSW
een grote hit!
Wilnis - Het door voetbalvereniging
CSW uit Wilnis geïnitieerde project
merchandising is bij de start in december al een groot succes gebleken. Inmiddels kochten meer dan
100 leden, fans en andere betrokkenen één of meerdere clubitems
in de herkenbare CSW-kleuren rood
en blauw. En nog steeds is de animo voor het aanbod onverminderd
groot.
In het project werkte de sponsorcommissie van CSW nauw samen
met JEROC 2000. Dit in promotionele producten gespecialiseerde bedrijf ontwikkelde een unieke collectie, bestaande uit shawls, mutsen,
horloges, wandklokken, paraplu’s
en minitenues. Het zal niet verbazen

dat met name de verkoop van de
wollen shawls en mutsen dezer dagen bijzonder goed loopt. Inmiddels
hoef je geen oplettende voorbijganger meer te zijn om de clubitems in
Wilnis en omstreken te ontdekken.
De trotse bezitters, veelal kinderen,
zijn overal in straten, op schoolpleinen en uiteraard bij de voetbalclub
zelf te vinden.
En daarmee wordt direct invulling
gegeven aan de belangrijkste doelen van het project, namelijk het promoten van de naam CSW en de verdere versterking van het clubgevoel.
Bovendien komen de opbrengsten
van het project volledig ten goede
aan de ontwikkeling van bestaande
en nieuwe clubactiviteiten.

Spectaculaire winst voor
Atlantis A1 bij koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stonden de nummers 1 en 2 tegenover elkaar in de sporthal van OVVO in Maarssen. Waar Atlantis A1,
gesponsord door Van Dam Bedrijfsdiensten inmiddels al 3 verliespunten had opgelopen in de competitie wist OVVO A2 daarentegen alle wedstrijden te winnen. Ook het
doelsaldo van OVVO A2 was vele
malen beter dan dat van Atlantis A1.
OVVO A2 scoorde een gemiddelde
van 18 goals per wedstrijd waarbij
Atlantis A1 slechts een gemiddelde
haalde van 12. Deze wedstrijd was
dus van cruciaal belang. Verlies A1
betekende min of meer uitschakeling voor het kampioenschap. Bij
winst zou het verschil op de ranglijst
nog slechts een punt zijn. Voor OVVO, dat vorig jaar de promotie miste, is er alles aan gelegen om dit jaar
wel als eerste te eindigen. Klokslag
half vier ging de wedstrijd van start
en uit de eerste aanval wist OVVO te scoren maar ook bij de eerste aanval van Atlantis werd direct
gescoord. Er werd door beide ploegen flink gestreden maar nooit uitte zich dat in onsportiviteit. OVVO
nam telkens een kleine voorsprong
maar Atlantis knokte zich terug en
zo stond het bij de rust 9-9. Ook in
de 2e helft vertoonde zich een strijd
waarbij dan weer OVVO dan weer
Atlantis nipt op voorsprong kwam,
zo bleef de wedstrijd ongemeen
spannend en stond het 2 minuten

voor tijd 17-17. Ook het rijkelijk aanwezige publiek kon niet voorspellen
hoe dit zou aflopen en ging er maar
eens goed voor zitten. Vele aanvallen verzandden in die laatste minuten in schoonheid, echter in een
van de laatste aanvallen van Atlantis kreeg Goof van Straten een niet
te missen kans, legde de 18e goal
in het mandje en bracht het meegereisde publiek in extase.
Niet lang daarna floot de goedleidende scheidsrechter af en pakte
Atlantis A1 de winst in het hol van
de leeuw en liet OVVO A2 verbouwereerd achter. Kristian Geerdinck
en Joyce Gortenmulder werden gecomplimenteerd door het team.
Kristian wist de belangrijkste angel
van OVVO uit te schakelen en Joyce was heer en meester onder de
korf waardoor Atlantis lang in balbezit bleef. De competitie blijft ongemeen spannend. Wil Atlantis A1
mee blijven doen voor de koppositie dan zal aankomende zaterdag
bewezen moeten worden of men
ook tegen het op bezoek komende De Vinken A1 het niveau van de
wedstrijd tegen OVVO kan behouden. Aanvang wedstrijd is 12.40 uur
in sporthal Phoenix te Mijdrecht.
Doelpuntenmakers: Jeroen Korver
(7x), Lars van Walraven (4x), Goof
van Straaten (3x) Wendy Kentrop
(2x), Cynthia Sassen (1x) en Kristian Geerdinck (1x).

Paddestoel 2 zet
overwinningsroes door
De Ronde Venen - Na de overwinning van de eerste helft van teamcompetitie De Ronde Venen zijn alle
getallen op nul gezet voor de tweede helft. Met 114 punten eindigde
team 2 van De Paddestoel met op
de 2e plaats DIO 1, die 97 punten
verzamelde.
De Paddestoel 2 is in ieder geval
zeker van een finaleplaats die eind
mei zal plaatsvinden.
Die finale gaat alleen door als een
ander team dan De Paddestoel 2 de
2e helft pakt.
Het ambitieuze team won deze week
met 1-8 van collega 3. Kopman Pim
de Jager was tegen Ralph Dam in
20 beurtjes uit. Cock Verver won van
Michel Bak in 30 beurten. Jim van
Zwieten won in 23 beurten van Jonathan van Diemen en Robert Daalhuizen kwam remise overeen nadat
Jos van Wijk de nabeurt keurig benutte.
Stieva Aalsmeer gaat op zijn return
en won nipt met 5-4 van De Paddestoel 1. Wijnand Strijk bereikte een
keurige remise tegen Ton Bocxe en
Carolien van Wijk speelde een keurige partij tegen Pieter door in 20
beurten te winnen. Derk Bunders en
Wil Bouweriks snoepten de overige
4 puntjes van De Paddestoel weg.
Cens 2 won met 6-3 van Cens 1. De
spannendste partij was tussen Cor
van de Kraats en Jos Bader. Jos wist
de nabeurt te benutten en kwam
daardoor tegen Cor op een remise uit.
De Vrijheid/Biljartmakers won met
5-4 van De Schans. Bert Loogman
en Nico van Soeren deden het voor
De Vrijheid en Dirk van Yperen met
Hans Dikker deden het voor De
Schans. De Merel/Heerenlux 4 verloor met 2-7 van De Merel/Heerenlux 3. Alleen Ben Fransen kon van

Merel 3 voor team 4 twee puntjes
pakken. Het team van Hans van Rijn
pakte de overwinning door de winst
van Caty, Wim en Cor.
Te sterk
APK-Mijdrecht 2 won ook met 54 van collega 1 in Nieuwer ter Aa.
Bobby de Boer en Tom Bos waren te
sterk voor Geriie Holzken en René
Hogenboom. Voor APK 1 haalden
Cor Ultee en Jan Peeters de kastanjes uit het vuur.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met
2-7 van De Kromme Mijdrecht 1.
Alleen Egon van der Heijden wist 2
punten in huis te houden voor team
2. John Oldersma, Gerrit Schuurman
en Anthony Schuurman wonden er
geen doekje om en tikten de overige 6 punten naar team 1 af.
Dio 2 verloor met 4-5 van Dio 1. Henny van ’t Hul en Bart Hoffmans wonnen voor team 2 en Paul Schuurman
met Herman Turkenburg deden het
voor team 1. Henny van ’t Hull was
tegen Bert Dijkshoorn in slechts 21
beurtjes uit.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met
4-5 van De Merel/Heerenlux 2.
John Vrielink van team 1 was tegen
Peter Marsen in slechts 16 beurtjes
uit, deze 16 beurten waren tevens
de kortste partij van de week, terwijl
John’s hoogste serie van 39 caramboles ook de hoogste van de week
was. Het gemiddelde van John,
8.750, loog er niet om.
Arie van Vliet behaalde voor team
1 de overige 2 punten. Voor team 2
waren Frank Witzand en Roy Leemreize de pioniers.
Op zondag 24 januari zijn de voorronden persoonlijke kampioenschappen 2-sterklasse libre in De
Merel en De Schans, aanvang 11.00
uur.

Atalante D2 begint het
nieuwe jaar goed
Vinkeveen - Aan de vooravond
van het meest barre weerweekend
speelden de dames van Atalante D2
hun eerste wedstrijd in het nieuwe
jaar 2010 en de laatste wedstrijd van
de eerste ronde. Het was nog even
afwachten of de tegenstander wel
zou komen gezien alle weersverwachtingen, maar een eerste enkele speler meldde dat de ploeg onderweg was en een kwartier na de
aanvangtijd zou verschijnen. Kelly
Bocxe was helaas niet van de partij
door diezelfde barre ijstijden en had
de pols verstuikt doordat ze met de
fiets onderuit was gegaan.
De tegenstander uit Badhoevedorp
stond 11de en de Oudenallen-Haaxman ploeg nog steeds in de top 4.
De eerste set begon relaxed, een
aantal punten op rij werden gescoord via de service en dat schoot
al mooi op. Hier en daar was het nog
niet al te secuur maar dat kon leien
en zo kabbelde de set voort. Vooral
Annemarieke Wijnands maakte een
paar mooie punten via de aanval op
de buitenkant en via de 3m achterin.
De set eindigde met 25-14 winst.
De tweede set startte om een of andere reden erg rommelig, lange tijd
was het erg slecht spel, het zag er
gewoon niet uit. Niks ging goed, de
koppen stonden steeds grimmiger
van de irritatie. Jet Feddema nam

een time-out: focussen op je positie en wat meer beleving, initiatief en inzet was de taak. Terug in
het veld begon het weer te draaien.
Dat gaat dan toch vaak best knap,
je eerst mee laten sleuren en er dan
toch weer bovenop krabbelen met
het eigen spelletje: 25-14.
De flow was helemaal terug, nog
meer toen coach Jet de volgende
opdracht gaf om in de aanval veel
te variëren en niet bij de soms misschien wat slaapverwekkende vaste
aanvalspatronen te blijven hangen.
Mooie korte balletjes achterover
werden opgezet voor de middenaanvaller en Marjan Blenk en Joke
Ruizendaal fietsten deze ballen er
lekker in. En de lange middenblokkeerder had een verwonderd nakijken. Ook Natalie van Scheppingen
werd er helemaal alert van en jaste
de ene na de andere bal lekker door,
dan weer in het midden dan weer
op de buitenkant: 25-9.
In de laatste set hield het Vinkeveense team het grootste deel vast
aan de vorm van set 3 en pakte ook
dit bedrijf met 25-11. Het was niet al
te lastig geweest, maar kunstig blijft
het toch om bij je eigen spel te blijven. Aanstaande vrijdag wordt het
echt spannend, dan staat om 21.15
uur de nummer 1 op het programma
in de thuisboei.

Koppelklaverjassen voor
mooie prijzen!
Regio - Aanstaande vrijdag 15 januari om 20.00 uur kunt u weer komen
klaverjassen in het KnA gebouw op
het Legmeerplein 49 in Uithoorn.
Deze avond zal er gespeeld worden
om prachtige prijzen.
En ditmaal met een vaste partner tijdens het koppelklaverjassen! U bent
allemaal van harte welkom! Het inschrijfgeld is 3 euro.
Behalve het kaarten is er natuurlijk ook altijd tijd voor een gezellig praatje en drankje. Later op de

telset En het rietdekkersbedrijf van
de gebroeders Visser uit Nieuwveen
trok de kar met een kruiwagen. Ook
hengelsport Vinkeveen gaf, hoe kan
het ook anders, waardevolle visattributen. Alle gulle sponsors zijn te
vinden op de website www.paardensportverenigingtroje.nl.
Op dit feest waren weer de meeste leden van de partij en ook velen
van de sponsors en sympathisanten
kwamen gezellig langs om het oude
jaar, tevens het vijfjarig jubileumjaar,
af te sluiten en het nieuwe jaar 2010
in te luiden. En dankzij al deze mensen kan de club er weer tegenaan
om voor de leden haar brede paardensportactiviteiten te organiseren.
Tevens wordt er weer gedacht aan
evenementen speciaal georganiseerd voor de gehandicapte en oudere. Kortom, Paardensportvereniging Troje laat weer van zich horen.
Heb je ook zin om je gezellig bij deze vereniging aan te sluiten, geef je
dan op via de site waar ook alle informatie is te vinden van de komende organisaties.

avond volgt er ook nog een loterij.
Kortom, het belooft een heel leuke
avond te worden.
Mocht u de deze keer nou niet kunnen of het altijd enorm naar uw zin
hebben: de volgende data voor dit
jaar kunt u ook alvast in uw agenda
schrijven: 12 februari en 19 maart.
En 24 april is er weer een klaverjasmarathon.
De organisatie hoopt u allemaal te
zien de 15e. Tot dan!

Het Meertje On Ice jeugdschaatskampioenschap
Vinkeveen - Nu de winter in alle
hevigheid is toegeslagen is het tijd
voor Meertje On Ice. Vanmiddag,
woensdag 13 januari, zal de ijsbaan
geopend worden met een jeugdschaatskampioenschap voor iedereen tot en met 14 jaar. Deelname is
gratis en de inschrijving is van 13.30
tot 14.00 uur. Vervolgens zal er, op
zondagavond na, iedere avond verlichting zijn en net als vorig jaar is
de toegang gratis en de koek en zo-

pie niet al te duur. Om de komende week compleet te maken houdt
Meertje On Ice komende zaterdagavond 16 januari een authentieke
fakkeltocht om 19.30 uur, waarbij je
je eigen (zak)lamp mag meenemen.
Dit alles natuurlijk “ijs en wederdienende”. Voor meer informatie kunt u
mailen naar ijsclubvios@gmail.com.
Meertje On Ice kunt u vinden achter
Hotel/Café ’t Meertje aan Achterbos
101 in Vinkeveen.

Atalante D1 knalt goed
het nieuwe jaar in!
Vinkeveen - Zaterdag 9 januari gingen de dames van Atalante, gesponsord door Krijn Verbruggen en Haaxman Lichtreclame, naar
Volendam om daar de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar te spelen
tegen MOVE. Atalante staat op de
7e plaats en MOVE op de 11e plaats
in de competitie. Atalante is weer in
de “winning mood”, dus vol goede
moed werd er aan de wedstrijd begonnen.
Coach Sjaak Immerzeel begon met
Marlieke Moen als libero, Astrid v/d
Water op de diagonaal, Loes Kuyper
en Mirjam v/d Strate op de buitenkant, Irma Schouten als spelverdeelster en Suzan Heijne en Carin van
Tellingen op de middenpositie. Nancy Schockman was afwezig in verband met een heerlijke vakantie en
Marleen Sondermeijer moest helaas
afzeggen in verband met een blessure die zij heeft opgelopen. Gelukkig waren Inge Bakker en Joke Ruizendaal uit D2 bereid D1 te versterken deze wedstrijd.
De eerste set werd goed begonnen,
er werd ontspannen gespeeld, lekkere aanvallen van Mirjam en een
goede servicebeurt van Loes. Het
resultaat was dan ook 25-11 voor
Atalante.
De tweede set is op een of andere
manier elke keer weer een lastige
voor de Vinkeveense dames.
Het begin gaat goed maar na een
aantal punten gaat het mis en krijgt
de tegenstander de overhand.
Ook deze keer was dit weer het geval. Sjaak probeerde dit halverwege de set te voorkomen door Inge
en Joke in het veld te wisselen. Ondanks de goede inzet van Joke op
het midden en goed verdedigend
werk van Inge kon het team niet
voorkomen dat de tweede set weer

verloren werd, deze keer met 18-25.
Aanvalster
De derde set moesten de dames
zich even over de tweede set heenzetten en het enthousiasme proberen terug te vinden. Gelukkig lukte dat vrij snel. De passes werden
goed gebracht door Marlieke, waardoor Irma haar aanvalsters goed
kon bedienen. Astrid en Loes scoorden goed op de buitenkant en Suzan en Carin op het midden. Mirjam
haalde met haar ingehouden slag
ook een aantal punten binnen. De
meiden kregen weer plezier in het
spel en mede door de aanmoedigingen van Inge en Joke werd deze set
weer gewonnen met 25-20.
De laatste set verliep in het begin
weer wat lastig en de dames moesten een kleine achterstand wegwerken. De middenaanvalster van
MOVE sloeg een paar mooie ballen
waar Atalante geen antwoord op
had. Inge werd ingezet op de buitenkant voor Mirjam om het team te
versterken.
Halverwege de set sloeg de tegenstander bijna alleen nog maar 3meter aanvallen.
Om dit te doorbreken besloot Astrid voor een 3-meter aanval een
blok te zetten, en hiermee scoorde zij direct een punt. Maar MOVE bleef maar doorgaan met de 3meter aanvallen waarop Carin besloot ook een blok te zetten, ook zij
scoorde hiermee direct een punt.
Atalante kreeg de spirit weer terug
en ging voor elke bal. Er werd zelfs
een bal uit het naast gelegen speelveld gered waardoor nog een punt
gescoord kon worden. Door een superinzet van de Vinkeveense dames
werd de laatste set ook gewonnen
met 25-18.

