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

Erik Meyer & Anne de Boer, 
Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert  T 020-6462656

www.blokmode.nl  info@blokmode.nl 

%Nu nog extra 
korting op vele 

reeds afgeprijsde 
artikelen bij
Blok mode

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 + 3

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit? Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuisWinter in de polder
Regio - Eigenlijk niet meer op ge-
hoopt en ook niet gedacht dat het 
nog zo’n winter zou worden. Maar je 
ziet het, het kan dus toch en niet mis-
selijk ook. Van -4 graden in het mid-
den tot -17 (althans volgens de weer-
berichten) in Limburg. Voor veel men-
sen een ideale kans om nu eindelijk 
eens op de schaats te staan. Want 
omdat het goed gevroren had, was en 

is het ijs ook van goede kwaliteit. Dus 
ook in de polder heeft men daarvan 
gebruik gemaakt om een toertocht te 
organiseren.  Maar niet alleen voor de 
schaatsers is het pure pret. Als je al-
leen maar door de polder rijdt of lan-
ge wandelingen maakt: ach, dan is 
die polder zo mooi. Prachtige bomen 
dik beladen onder de sneeuw en als 
je er onderdoor loopt, dan krijg je een 

pak heel fi jne sneeuwklontjes op je 
schouders. Maar ook takken die over 
het water hangen, doorkijkjes bij de 
Botshol waar de schaatsers druk in 
de weer zijn, maar ook gewoon een 
slootje omzoomd door witte bomen. 
Nog even van genieten, want bij een 
dergelijke schitterende natuur moet 
je gewoon stil blijven staan en al die 
natuurpracht bewonderen.

Eindelijk na twaalf jaar weer ijs 
en dan...

Het snoeien van de 
treurwilg gaat vóór 
het schaatsplezier
Uithoorn – Hier had (bijna) heel 
Nederland toch op gewacht. Twaalf 
jaar lang was het er niet, wekenlang 
ijsplezier. Met je kinderen schaat-
sen op de sloten en meren. Met de 
school, in plaats van de gymles in de 
zaal, het ijs op. Heel Nederland hield 
de sloten in de gaten. Hele buurten 
waakten ervoor dat het ijs heel bleef. 
Er werd geveegd, afgezet, kortom, 
er waren leuke ijsbaantjes uitgezet. 
Zo ook in Uithoorn aan de Roden-
bachlaan. 
Vrijdagmiddag 9 januari. De kinde-
ren komen dolenthousiast uit school 
en vertellen dat ze die middag met 
school gaan schaatsen bij het water 
aan de Rodenbachlaan! Hier heb-
ben de bewoners de hele week hard 
gewerkt om er een prachtige en bo-
venal gezellige schaatsstraat van te 
maken, met muziek, warme cho-
colademelk voor de kinderen en er 
werd zelfs nagedacht over het aan-

leggen van wat verlichting. Ineens 
verschijnen er vrijdagmiddag werk-
lui die de treurwilg aan de waterkant 
gaan snoeien!!! Dat was makkelijk 
nu, want ze konden de zware takken 
op het ijs laten vallen en zo naar de 
overkant trekken met een kraan. De 
bewoners hebben direct getracht dit 
nog te stoppen en aangegeven dat 
er schoolklassen onderweg waren. 
Er werd niet naar geluisterd. Snel de 
gemeente getracht te bellen, maar 
helaas, die zijn niet bereikbaar op 
vrijdagmiddag. De werklui begon-
nen en bij iedere zware tak die op 
het ijs kwam, werd het drama steeds 
groter. Het gevolg: een treurige aan-
blik met een fi naal kapotte ijsbaan! 
WEG IJSPRET! 
Had dit nu niet kunnen wachten tot 
maandag, dan hadden de kinderen 
en alle bewoners dit weekend kun-
nen  genieten van een prachtige ijs-
baan voor de deur.

Brandweer wil kwaliteit 
behouden
Uithoorn - Zoals bekend zijn sinds 
enkele jaren verschillende over-
heidsinstanties gefuseerd zoals po-
litie en  brandweer. Beide organisa-
ties maken nu onderdeel uit van de 
regio Amsterdam/Amstelland. De 
fusering is tot stand gekomen om-
dat men ervan uitgaat dat een ge-
deelde inzet meer kan bijdragen tot 
een snelle oplossing van situaties en 
problemen. Dat wil dan zeggen dat 
bij grote incidenten zoals verkeers-
ongevallen of branden verschillen-
de korpsen meteen kunnen worden 
ingezet. Dat deze fusering niet over 
een leien dakje gaat is bekend.  Ni-
co Theuns, kazernemanager van de 
kazerne in Uithoorn, meldt dat 2008 
een druk jaar geweest is en dat dit 
alles te maken heeft met de regio-
nalisering. “Wij moeten onze belan-
gen blijven behartigen en dat levert 
wel wat strijdpunten op  en de ver-
anderingen zijn niet altijd positief.” 
Nico Theuns legt er de nadruk op 
dat de brandweer Uithoorn haar ei-

gen identiteit wil behouden. Wat 
ook problematisch zou kunnen wor-
den is het feit dat het moeilijk is om 
nieuwe korpsleden te werven. “Ons 
korps bestaat uit vrijwilligers en wij 
willen het liefst ook mensen die óf 
in Uithoorn óf in De Kwakel wonen 
en werken. Dat vinden wij daarom 
zo belangrijk omdat, als er overdag 
een oproep is voor een incident, 
korpsleden die in Uithoorn of De 
Kwakel wonen of werken in korte 
tijd aanwezig kunnen zijn. Het pro-
bleem met Uithoorn is dat het een 
forenzendorp is. Een groot deel van 
de inwoners werkt in andere plaat-
sen. “Als wij geen vrijwilligers meer 
kunnen krijgen, dan bestaat het ri-
sico dat wij beroepskrachten moe-
ten gaan aannemen en dat wordt 
een dure zaak. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor de burger en dat re-
aliseert men zich niet altijd”, aldus 
Theuns. 
(Lees voor meer informatie elders in 
deze krant).

Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509

Sinds zondag 28 december zijn wij ons katertje van ander-
half jaar oud kwijt. Hij luistert naar de naam Tux, is zeer 
vriendelijk en we missen hem heel erg. Tux is gemakkelijk 
te herkennen aan een korte stompe staart die hij vanaf 
zijn geboorte al heeft. Hij droeg een blauw halsbandje.
Tux woont en is het laatst gezien in de buurt van de Tes-
selschadelaan, Uithoorn. 

Heeft u hem gezien, of weet u waar hij nu is, 
neem dan alstublieft contact op met: 06-50 21 66 24 
of e-mail naar tuxvermist@live.nl.

Sinds zondag 28 december zijn wij ons katertje van ander-
half jaar oud kwijt. Hij luistert naar de naam 
vriendelijk en we missen hem heel erg. Tux is gemakkelijk 
te herkennen aan een 
zijn geboorte al heeft. Hij droeg een 
Tux woont en is het laatst gezien in de buurt van de Tes-
selschadelaan, Uithoorn. 

Heeft u hem gezien, of weet u waar hij nu is, 
neem dan alstublieft contact op met: 06-50 21 66 24 
of e-mail naar tuxvermist@live.nl.

LAATSTE DAGEN 
OPRUIMING 
TOT 70% KORTING

OPENINGSTIjDEN:
DI 9-21 UUR
wO 9-18 UUR

 DO 9-18 UUR
vR 9-18 UUR
zA 9-17 UUR

HERENwEG 45, 3645 DE vINKEvEEN, T: 0297 21 21 21, www.LUTz.NL

LUTz:
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + 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

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

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

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

C O L O F O N

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 14 januari 2009

Wilt u meedenken over 
nieuwe inrichting van 
busstation?
Meld u dan aan voor de klankbordgroep!

In juni 2008 heeft de gemeenteraad 
van Uithoorn ingestemd met het Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan, het 
UVVP. Centraal in het UVVP staan 
een betere bereikbaarheid en veilig-
heid en een groter wooncomfort. In 
en rond Uithoorn staan de komen-
de jaren veel projecten op stapel die 
ervoor moeten zorgen dat we deze 
doelen bereiken.
Met één van deze projecten wil de 
gemeente de kwaliteit van de bui-
tenruimte van het busstation verbe-
teren, inclusief de fi etsenstallingen. 
Niet zozeer de plaats van de bushal-
tes gaat veranderen. De gemeen-
te wil vooral zaken als verzakte be-
stratingen, de uitstraling van het sta-
tion, groenvoorzieningen, plaats en 
vormgeving van de fietsenstallin-
gen en gelijkvloerse instapmogelijk-
heden voor de bus aanpakken. Het 
is goed om deze situatie opnieuw te 
bekijken en dat doen we graag sa-
men met u. 

De gemeente Uithoorn heeft samen 
met Buurtbeheer het initiatief geno-
men om voor dit project een klank-
bordgroep in het leven te roepen. De 
gemeente wil in overleg met bewo-
ners een verbeterplan voor het bus-
station opstellen. Dit plan wordt ont-
worpen en voorbereid in 2009. De 
klankbordgroep komt dan enkele 
malen in de avonduren bijeen bij u 
in de buurt.
Na goed overleg met de klankbord-
groep verwachten we dat de werk-
zaamheden aan het busstation in 
2010 uitgevoerd worden.
Wilt u meedenken over dit project 
en een actieve bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de kwaliteit van 
de buurt? Meld u dan aan voor de 
klankbordgroep. U kunt dat doen bij 
de heer Martijn Jonk van de afde-
ling Leefomgeving. Dat kan per mail 
naar martijn.jonk@uithoorn.nl of te-
lefonisch: (0297) 513 111. U kunt 
zich aanmelden tot 30 januari 2009.

Gemeentegids 2009
De nieuwe gemeentegids verschijnt 
later dan u in andere jaren gewend 
was. Door technische omstandighe-
den kan de gids 2009 niet eerder bij 
u bezorgd worden dan eind januari. 

Adreswijzigingen e.d. voor deze gids 
kunt u niet meer doorgeven, maar wél 
voor de digitale ‘gemeentegids’. Op 
de homepage van www.uithoorn.nl 
vindt u een link naar deze gids.

Tarieven Regiotaxi per 2009
De eigen bijdrage voor het ge-
bruik van de Regiotaxi is gerela-
teerd aan het strippenkaarttarief 
van het reguliere Openbaar Ver-
voer. Sinds 1 januari 2009 is de 
prijs van de blauwe strippenkaart 
met 5,9% gestegen. De eigen 
bijdrage ziet er met ingang van 

1 januari 2009 als volgt uit:
ring 1  1,05
ring 2  1,50
ring 3  2,00
ring 4  2,50
ring 5  3,00
Verder dan 5 ringen  1,94 
per kilometer incl. b.t.w.

Nieuwe afvalkrant/kalender
Er is ditmaal een combinatie gemaakt van de afvalkrant en de afvalka-
lender 2009. Had u deze uitgave op 10 januari nog niet ontvangen, neem 
dan contact op met Publiekszaken, tel. 513 111. Of stuur een mailtje met 
daarop ook duidelijk uw naam en adres naar gemeente@uithoorn.nl.

Stichting 
Burgemeester 
Kootfonds
Aanvragen subsidie 2009 
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en 
sociaal-maatschappelijke activiteiten. Verenigingen, instellingen, or-
ganisaties en personen die menen op grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel én hun fi nanciële positie aanspraak te kunnen 
maken op steun kunnen vóór 26 maart 2009 een onderbouwde subsi-
dieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk in-
zicht in de fi nanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet wor-

den gericht aan: 
Stichting Burgemeester Kootfonds, 

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bij-

drage in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kun-
nen worden uit de normale inkomsten, zoals contribu-

ties en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in 
april 2009 door het bestuur van Stichting Burge-

meester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht over de 

beslissing. Voor nadere informa-
tie kunt u zich wenden tot de 

heer mr. G. Roodhart, 
tel. 513151.

Voorkom koolmonoxide-
vergiftiging
Heeft u een gaskachel of een geiser zonder afvoer? Zorg er voor 
dat u geen koolmonoxidevergiftiging oploopt. Laat uw kachel 
of geiser elk jaar controleren.

De concentratie koolmonoxide (CO) 
in de lucht kan ongemerkt hoog op-
lopen omdat je gas niet kunt zien of 
ruiken. Het komt vrij als er te weinig 
zuurstof beschikbaar is. Dit kan ge-
beuren als het huis slecht wordt ge-
ventileerd, of als een verbrandings-
apparaat vervuild is. De belangrijk-
ste CO-bronnen in huis zijn geisers 
en gasfornuizen. Maar ook kachels, 
cv-ketels, haarden en allesbranders 
kunnen binnenshuis een bron vor-
men van CO.
Te veel CO is slecht voor uw gezond-
heid en kan gevaarlijk zijn. Wanneer 
u het inademt, kan uw bloed minder 
zuurstof vervoeren. Dit is schadelijk 
voor uw hart, uw zenuwstelsel en bij 
zwangere vrouwen voor het onge-
boren kind. Bij een lichte vergiftiging 
hebben mensen last van hoofdpijn, 
duizeligheid, kortademigheid of mis-
selijkheid. Deze klachten verdwijnen 
weer als men een tijdje niet in huis 
is. In ernstige gevallen raakt men be-
wusteloos of in coma. Hoge concen-
traties kunnen zelfs dodelijk zijn. 
Wat kunt u zelf doen? Verbrandings-
toestellen moeten één maal per jaar 
worden schoongemaakt. Laat dit al-
tijd doen door een erkend installa-
teur. Wees extra alert als de geiser 

een oranje waakvlam heeft of als 
uw ramen snel beslaan bij gebruik 
van kachel of geiser, dit kan wijzen 
op CO. Vergiftigingen komen voor-
al ‘s winters voor. Ventileer ook dan 
goed: houd 24 uur per dag roos-
ters open of raampjes op een kier-
tje. Bij een bouwmarkt kunt u een 
CO melder aanschaffen. Deze geeft 
een alarmsignaal bij te veel CO. Zo 
is zondagavond jl. een vrouw in Am-
sterdam ontsnapt aan vergiftiging 
doordat de melder alarm sloeg. 

Herkent u de genoemde klachten 
bij uzelf, ga dan na of CO de oor-
zaak zou kunnen zijn. Neem bij lich-
te klachten contact op met uw huis-
arts. Bij ernstige klachten belt u 112. 
Schakel dan meteen het verbran-
dingstoestel uit en zet de ramen te-
gen elkaar open om verdere ge-
zondheidsschade te voorkomen. Bij 
de GGD kunt u terecht voor advies 
en (indien nodig) een gratis meting 
bij u thuis. Neem contact op met de 
afdeling Milieu en Gezondheid van 
de GGD Amsterdam via telefoon-
nummer 020 555 5405, of e-mail 
lo@ggd.amsterdam.nl. Ook voor an-
dere vragen of klachten over milieu 
en gezondheid kunt u daar terecht.

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 21 januari 2009 vindt van 18.15 tot 19.45 uur 
de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt plaats. Dit jaar is 
de locatie daarvoor de hal van Scholengemeenschap Tha-
men, Den Uyllaan 4 (bij het busstation Uithoorn)

Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-
stelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Op deze avond 
kunnen ouders/verzorgers en leerlingen van groep acht van het basis-
onderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het 
voortgezet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Verordeningen digitaal 
beschikbaar

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

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

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 22 JANUARI 2009 EN 
EXTRA INFORMATIEF 
BERAAD OP 
29 JANUARI 2009 
(in het gemeentehuis)

De volgende onderwerpen staan 
onder voorbehoud op de agenda 
van de raadsvergadering van don-
derdag 22 januari 2009:

In het Informatief Beraad:
- Ontwikkelingen Schiphol;
- Nota grondbeleid;
- Beleidsnotitie Wonen, Welzijn en 

Zorg.

In Politiek Debat/
Stemmingen:
- Rapportage van het college over 

het onderzoek naar het communi-
catiebeleid inzake de afsluiting van 
de N201. 

Op de agenda voor het Extra Infor-
matief Beraad op donderdag 29 ja-
nuari 2009 staat (eveneens onder 
voorbehoud) de bespreking van de 
nota Structuurvisie Uithoorn; Visie 
op hoofdlijnen.
De beide agenda’s en de raadsvoor-
stellen vindt u vanaf a.s. vrijdag op 
de website van de gemeente Uit-
hoorn. Volgende week woensdag 
staan de agenda’s op de gemeen-
tepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail: griffie@uithoorn.nl. Als u wilt 
inspreken in een vergadering van de 
raad moet u zich uiterlijk om 12.00 
uur op de dag van de vergadering 
hiervoor hebben aangemeld 
bij de griffier (per tele-
foon of e-mail).

Veel gemeentelijke regels zijn terug 
te vinden in verordeningen. Verorde-
ningen zijn regelingen / wetten, die 
de gemeente uitvaardigt. Ze heb-
ben betrekking allerlei onderwer-
pen. Zo zijn er verordeningen die als 
doel hebben om de gemeente voor 
iedereen leefbaar en netjes te hou-
den (denk bijvoorbeeld aan regels 
op het gebied van parkeren, evene-

menten, het plakken van posters en 
alcoholgebruik in de openbare ruim-
te). Andere verordeningen zijn bij-
voorbeeld gericht op gemeentelijke 
belastingen of sociale zaken. 
De gemeente Uithoorn heeft haar 
verordeningen ondergebracht in een 
digitale regelingenbank. U kunt deze 
regelingenbank vinden via de websi-
te www.uithoorn.nl/ Digitaal loket.

Het wijkteam Uithoorn biedt sinds 
1 januari 2009 de mogelijkheid tot 
het doen van aangifte op afspraak. 
U kunt dan voortaan elke dag van 
13.45 uur t/m 16.15 uur op het po-
litiebureau Uithoorn terecht voor het 
doen van aangifte. U kunt dan tele-
fonisch op het nummer 0900-8844 

of op het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk een afspraak maken.
Bij vermissing of diefstal van identi-
teitbewijzen hoeft u niet langer naar 
het Gemeentehuis om gegevens op 
te halen. De politie kan sinds kort de 
gegevens telefonisch opvragen bij 
de gemeente.

Aangifte op afspraak bij politie

Alzheimer Café Uithoorn
Op 15 januari 2009 is voor mensen met dementie, hun partners, fa-
milie, vrienden en hulpverleners een bijeenkomst in Het Hoge Heem, 
Wiegerbruinlaan 29 in Uithoorn. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het 
programma eindigt om 21.00 uur. Toegang gratis. Verpleeghuisarts dr. 
Tjerk Salomons spreekt dan over “Wat gaat er mis in je hoofd bij de-
mentie?” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt 
Mantelzorg Amstelring, Hanneke ten Brinke, tel. 020-5454273.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Activiteitenkalender

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

WERK IN 
UITVOERING

zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Meerwijk-Oost
- Fregat 17, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. 

Bezwaar: t/m 19 februari 2009.
- Ebro 189, vergunning voor het veranderen van de gevelkozijnen aan de voor- 

en achterzijde. Bezwaar: t/m 19 februari 2009.
Legmeer-West
- Groene Kikker 3, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 16 februari 2009.
Zijdelwaard
- Antoon Coolenlaan 7, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 19 februari 2009

 BEKENDMAKING VASTSTELLING 
 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING UITHOORN 2008 EN 
 INTREKKING BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING UITHOORN 1993
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat de raad van Uithoorn bij besluit 
van 18 december 2008, nummer RV08.65 de “Brandbeveiligingsverordening Uit-
hoorn 2008” heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag na 
deze bekendmaking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening 
vervalt de “Brandbeveiligingsverordening Uithoorn 1993”.

 VERLEENDE VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 2009 
aan de heer / mevrouw C. van Berkel, voor het venten van groente en fruit, voor 
de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 in de gemeente Uit-
hoorn, (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 10 februari 2009 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (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 recht-
bank kosten in rekening. 

 VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend voor 23 
tot en met 28 november 2009 aan mevrouw P. Zaat voor het collecteren t.b.v. het 
“Nationaal MS Fonds” in de gemeente Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 20 februari 2009 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (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 worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008. 
 Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008.
- Vaststelling paraplubestemmingsplan 
 “Procedure binnenplanse ontheffi ngen en nadere eisen” 
 Info: mevrouw A. Stevens, tel: 513279.Inzageperiode: t/m 22 januari 2009
- Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht Europese Kaderrichtlijn Water. 
 Verantwoordelijke instantie Amstel Gooi en Vecht. 
 Contactpersoon: mevrouw J. van Dijk tel 020-6083354. 
 Contactpersoon gemeente afd. Leefomgeving, tel 0297-513211. 
 Inzageperiode: van 5 januari 2009 tot zondag 15 februari 2009
- Provinciaal Waterplan. Verantwoordelijke instantie Provincie Noord-Holland. 

Contactpersoon mevr. A. Houdijk, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 
 Email: inspraakwaterplan@noord-holland.nl. 
 Contactpersoon gemeente afd. Leefomgeving, tel 0297-513211. 
 Inzageperiode: maandag 5 januari 2009 t/m zondag 15 februari 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Watsonweg 2, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van keten en opslag-

ruimte.
- Noorddammerweg 2, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een hekwerk 

met toegangsdeur.
Meerwijk-Oost
- Fregat 64, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan de 

achterzijde.
De Legmeer
- Aan het Spoor 68, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde.
Zijdelwaard
- Elsschotlaan 24, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van de 

achtergevel.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Meerwijk-Oost
- Frees 2, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemd bouwplan ligt van 16 januari 2009 tot en met 26 februari 2009 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid 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.

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

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
De aannemer is op medio novem-
ber vorig jaar begonnen met het hei-
en voor de nieuwbouw. In het eer-
ste kwartaal van 2010 is de opleve-
ring van de appartementen gepland. 
Meer info: Bot Bouw, Cor van der 
Linden, tel.: 06-52092090 

U kunt als stichting, vereniging, bedrijf of instelling uw acti-
viteiten of evenementen op de gemeentelijke activiteitenka-
lender laten vermelden. Deze is op de gemeentelijke website 
terug te vinden en op de gemeentepagina in de ‘De Nieuwe 
Meerbode’. 

Is uw activiteit of evenement voor een brede doelgroep of inwoner van 
deze gemeente te bezoeken? Mail dan voor vermelding op de website 
en gemeentepagina naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl. De gemeen-
te behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te ver-
melden.
15 jan.  Alzheimer café in Het Hoge Heem (19.00 uur). 

16 jan.  Concert voor jongeren door The Unforced Rhythms of Grace, 
 Herman Gorterhof 3. Aanvang: 19.45 uur. Toegang gratis.
17 jan. Nieuwjaarsreceptie Rick FM (14-17 uur) in accommodatie 
 stichting Oase (wethouders Verheijen en Oudshoorn).
19 jan. Nieuwjaarsreceptie stichting OLGA in ‘De Oude Veiling’ 
 in Aalsmeer (wethouder Oudshoorn).
10 feb. Vierde bijeenkomst Microklimaat (vermindering vliegtuighinder) 
 in Thamerkerk met wethouder Verheijen (19.30 uur) 
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. 
 Start bij Thamerkerk vanaf 10.00 uur. 
Elke woensdagavond open atelier in dorpshuis De Quakel in 
 De Kwakel (v.a. 20.00 uur). Meer info: Frans Lek: 0297-563658

W W W . U I T H O O R N . N L



Uithoorn - Op vrijdag 9 januari 
werd de eerste paal van het nieu-
we appartementencomplex Water-
rijck door wethouder Jeroen Verhe-
ijen de grond in geslagen. Natuurlijk 
niet met de hand maar via het be-
sturen van de heimachine. Door het 
eerste laagje ging het wat moeilijk 
omdat de grond bevroren was en is 
en dat heeft ook consequenties voor 
het verloop van de bouw. “We zul-
len moeten wachten tot de ‘hal’ de 
grond uit is”, vertelt Hans van Leeu-
wen van Horsman & Co. Dat is dus 
het eerste laagje ijs aan de opper-
vlakte van de grond. “Maar als we 
eenmaal gaan starten gaat het ook 
snel en de verwachting is dat bin-
nen 1½ jaar de appartementen klaar 
zijn voor bewoning. Waterrijck, zo-
als het appartementencomplex gaat 
heten, heeft een redelijke lange ge-
schiedenis achter de rug en dat 
heeft te maken met de wijziging van 
het oorspronkelijke plan. In juli 2005 
vond de inschrijving plaats door de 
gemeente voor het hele project. Bij 
die inschrijving bleek Horsman & 
Co de beste aanbieder en er werd 
een plan ontwikkeld samen met de 
UBA. In eerste instantie was het de 
bedoeling dat er 40 appartementen 
zouden komen. Maar omdat dit ste-
denbouwkundig niet paste en het 
bovendien torentjes in het groen 
moesten worden, moest er een 
nieuw plan komen met minder ap-
partementen. Dat hield dan meteen 
in dat er ook minder parkeerplaat-
sen nodig zouden zijn.
 
Traditioneel
Wel is de consequentie daarvan ge-
weest dat de prijs van de apparte-
menten hoger kwam te liggen dan 
bij het oorspronkelijke plan. In het 
nieuwe bouwplan gaat het dan om 
20 appartementen waarvan elf ap-
partementen inmiddels verkocht 
zijn. Omdat het nu om een nieuw-
bouwplan gaat moest er ook een 
nieuwe procedure komen. Alles in 
samenspraak met de gemeente. Er 
is toen een selectie geweest welke 
architect aangetrokken zou worden 
voor dit project. Gerben van Manen 
kwam uit de selectie naar voren en 
er is toen een aantal projecten van 
hem bekeken. Omdat zijn stijl tra-
ditioneel was en jaren dertig, werd 
Van Manen aangetrokken als ar-
chitect. Gerben van Manen vertelt: 
“Het gaat om 20 appartementen in 
een soort torentje. In totaal zijn het 
vijf torens met op elke verdieping 
een appartement en in elk torentje 
zijn er vier appartementen. Omdat 
de appartementen dus over de ge-
hele breedte liggen, zijn ze heel roy-
aal vanaf 140 m2. Het unieke van dit 
project is dat de penthouses, nor-
maal gesproken de grootste appar-

tementen, nu de kleinste apparte-
menten zijn, omdat zij rondom te-
rugwijken. Wel hebben de penthou-
ses een groot dakterras. Het parke-
ren gebeurt inpandig en er is plaats 
voor zeven auto’s per gebouw. Tus-
sen de torentjes door loopt een slin-
gerende weg waar ook geparkeerd 
kan worden.” De prijs van de appar-
tementen loopt vanaf 525.000 euro 
tot 595.000 euro. Elk appartement 
heeft twee of drie slaapkamers, een 
royale living en twee badkamers. Al-
le appartementen hebben grote bal-
kons en een erker. 

Gestapeld
Je zou kunnen zeggen dat het ge-
stapelde bungalows zijn en eigenlijk 

woon je vrijstaand omdat er rond-
om ramen zijn met een vrij uitzicht 
en bovendien woon je aan het wa-
ter, vandaar natuurlijk ook de naam. 
“Dat is ook nog wel leuk”, vertelt 
Hans van Leeuwen. “Want boven 
elke voordeur is een betonnen lui-
fel waarin de naam van het gebouw 
vermeld staat. Het zijn allemaal na-
men van waterlelies, namelijk Fabi-
ola, Lucida, Alba, Aurora en Hermi-
ne. Het gebouw bestaat uit rood/
paarse handvormstenen, dat houdt 
in met een reliëf. Natuurlijk is er een 

lift en zijn er trappen en met de lift 
kom je in je eigen appartement. Er 
zijn mooie uitgetimmerde goten en 
houten kozijnen. De indeling kun 
je als bewoner zelf vaststellen en 
er zijn veel varianten mogelijk. Ook 
heel belangrijk is dat de apparte-
menten superbeveiligd zijn”, aldus 
Van Leeuwen. 
Bij de ingang is een camera en je 
komt echt niet zomaar binnen in 
het gebouw. De gebouwen voldoen 
ook aan het politiekeurmerk. Rond-
om de appartementen is openbaar 
groen. “Dus geen tuinonderhoud”, 
lacht Van Leeuwen. Door de ge-
meente was de voorwaarde gesteld 
dat men pas met bouwen mocht be-
ginnen als de helft van de apparte-

menten verkocht was. In septem-
ber 2008 is de verkoop gestart. Er is 
een loting geweest waarop 33 kan-
didaten zich hadden ingeschreven. 
Van hen zijn 10 mensen overgeble-
ven (Uithoornaars) en voor de ove-
rige appartementen hoeven dit niet 
uitsluitend Uithoornaars te zijn. Er is 
inmiddels een informatieavond ge-
weest waar de bewoners met elkaar 
konden kennismaken. Over het al-
gemeen gaat het om vijftigplussers 
aldus Van Leeuwen en dan twee-
persoonshuishoudens. 
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Eerste paal geslagen door wethouder Jeroen Verheijen

Appartementen Waterrijck 
staan op eilandjes in 
Legmeer-West

Optreden The Unforced 
Rhythms of Grace
Uithoorn - Komende vrijdagavond 
16 januari wordt door de ECG een 
geweldig concert van de rockband 
The Unforced Rhythms of Grace. 
Met hun meeslepende muziek en 
aangrijpende teksten is de band 
qua stijl vergelijkbaar met U2, Cold-
play, Delirious en Starsailor. De mu-
ziek kan overweldigend zijn onder 

begeleiding van slechts een gitaar 
of piano of meeslepend als de num-
mers worden uitgevoerd door de 
voltallige band. 

De liedjes gaan over waarheid en 
echtheid en raken soms een gevoe-
lige snaar. Ze kunnen worden gezien 
als hedendaagse psalmen. Met veel 

passie en energie worden de num-
mers gebracht. Het concert op vrij-
dagavond begint om 19.45 uur. Het 
is de eerste BIGimpact avond van 
2009. BIGimpact vindt één keer in 
de maand plaats op vrijdagavond en 
is voor jongeren vanaf twaalf jaar. 
De toegang tot de zaal aan de Her-
man Gorterhof 3, is gratis.

WMO Raad wil verbinding zijn 
tussen gemeente en burger
Uithoorn - Sinds 1 januari 2007 is 
de nieuwe wet WMO (Wet Maat-
schappelijke ondersteuning) in wer-
king getreden. Zoals bekend gaat 
dit niet zonder slag of stoot en zijn 
er nogal wat haken en ogen. Nog 
nooit zijn er zoveel amendementen 
aangenomen toen de oude WVG 
overging in de WMO. De WMO 
staat voor zelfwerkzaamheid en par-
ticipatie en betekent ook een ande-
re manier van denken en handelen 
voor de gemeente. Bij de WVG ging 
het om de zorgplicht. Bij de WMO 
gaat het om de compensatieplicht. 
Dat houdt dat in er gelijke kansen 
moeten zijn voor elke burger terwijl 
dit vroeger alleen ging om mensen 
die echt zorg nodig hadden. Vroe-
ger was er alleen keus in natura. Nu 
is er de keus in natura of geld. Om 
dit proces zo goed mogelijk te bege-
leiden (ook en vooral naar de bur-
ger toe) is de WMO-raad geïnstal-
leerd. De WMO raad is voortgeko-
men uit de seniorenraad en de par-
ticipatieraad gehandicapten. Op 24 
juni is de WMO-raad geïnstalleerd. 
De WMO raad wil een verbinding 
vormen tussen de burger en de ge-
meente en wel op een dusdanige 
manier dat elke burger ook kan par-
ticiperen en zelf meedenken. Dat is 
ook het grote verschil met vroeger. 
Wanneer iemand met een beperking 
vroeger een voorziening nodig had 
zoals een rolstoel werd dat aange-
vraagd en als de aanvraag goedge-
keurd werd kreeg de cliënt de rol-
stoel. Nu is het zo dat men samen 
met de desbetreffende ambtenaar 
kan kijken wat noodzakelijk is en 
zelf meedenken. Zo gaf Jan Troost 

van de VCP (Versterking Cliënten-
Positie) tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst aan dat als iemand zelf wil 
koken het niet zo moet zijn dat de 
gemeente met het antwoord komt 
“U kunt gebruik maken van Tafel-
tje Dekje”.

Zelf koken
“Nee”, zegt Jan Troost “Ik wil ge-
woon zelf kunnen koken en daar-
voor is een aangepaste keuken no-
dig.” Natuurlijk moeten wensen van 
cliënten wel reëel zijn en moeten 
beide partijen overtuigd zijn van de 
beste oplossing. De WMO raad be-
slaat een groot terrein. Dat loopt uit-
een van welzijn en zorg van oude-
ren, verslavingszorg, jeugdbeleid, 
onderwijs en dus ook de zorg voor 
mensen met een beperking. Via het 
genoemde loket kunnen mensen 
een aanvraag indienen en dit be-
spreken. Het loket is een samen-
werkingsverband tussen Uithoorn 
en Aalsmeer. Door wethouder Mo-
nique Oudshoorn werd aangegeven 
dat Uithoorn over voldoende finan-
ciële middelen beschikt. Wel werd 
door de wethouder aangegeven dat 
de situatie met Connexxion op dit 
moment niet echt rooskleurig is. Het 
is bekend dat er helaas sprake is 
van regelmatige problemen met het 
taxivervoer. Dat heeft dan te maken 
met de soms buitengewoon lange 
wachttijden. Het is meer schering en 
inslag dat de taxi te laat komt dan 
dat de taxi op tijd komt en ook is be-
kend dat de chauffeurs vaak niet op 
de hoogte zijn van de te rijden rou-
te en als inzittenden dan advies ge-
ven over de beste route wordt dat 

genegeerd. Is daar nu niet wat aan 
te doen? Jan Noorlag, voorzitter van 
de WMO raad, geeft aan dat de raad 
nu bestaat uit 11 mensen maar dat 
een van de speerpunten voor 2009 
is dat zij voltallig willen worden en 
groeien naar een raad van 15 leden. 
“Op 24 juni hebben wij het huishou-
delijk reglement vastgesteld, zijn de 
bestuursleden benoemd en is de 
begroting ingediend bij de gemeen-
te. In de tussentijd tot nu toe heb-
ben wij advies gegeven over zeven 
beleidsnotities. 

Jeugdbeleid
Namelijk op de nota jeugdbeleid, 
de gezondheidsnota, wonen, welzijn 
en zorg (uitvoeringsprogramma), 
ter kennisgeving was het cliënten-
tevredenheidsonderzoek, nieuwe 
aanbesteding huishoudelijke ver-
zorging, tussentijdse evaluatie mi-
nimabeleid, collectief regio taxiver-
voer, evaluatie pilot persoonsgebon-
den budget. En de doorontwikkeling 
van het loket was ter kennisname.” 
Intern is nu de missie van de WMO 
raad evenals de visie gedefinieerd. 
“Wij zijn nu bezig met de werkwij-
ze en het werkplan voor het komen-
de jaar uit te werken”, aldus Noor-
lag. De speerpunten voor 2009 zijn 
zoals al aangegeven het voltallig 
worden van de WMOraad, de eva-
luatie van de compensatieplicht en 
het kritisch volgen van de overgang 
van de ondersteunende begeleiding 
vanuit de AWBZ die overgeheveld 
wordt naar de WMO. Ook is er een 
website in het leven geroepen waar 
men alle verdere informatie kan vin-
den: www.wmo.uithoorn.nl

Schaatsen in plaats van 
leren bij de Kajuit
Uithoorn - Dinsdag 6 januari was een zonovergoten dag na een zeer koude nacht. Bij de obs De Kajuit in de Meer-
wijk mogen de kinderen hun schaatsen meebrengen naar school en op de brede sloot achter de Kajuit gaan ze met 
z’n allen schaatsen. En dàt in plaats van rekenen, lezen en schrijven! Zelfs de juf doet mee! Zo’n prachtig oer-Hol-
lands plaatje hebben we in jaren niet gezien. En iedereen geniet er met volle teugen van.

JeugdActiviteitenPas: meld 
je (weer) aan!
Uithoorn - Het tweede blok van 
de JeugdActiviteitenPas is in vol-
le gang. In december/januari ne-
men zo’n 275 kinderen deel aan één 
van de volgende activiteiten: djem-
bé, gymnastiek, judo, natuur-knut-
selclub, natuur-kunstclub, schaat-
sen, schaken, streetdance, tennis, 
toneel, volleybal, yoga!
Natuurlijk zijn deze activiteiten niet 
mogelijk zonder de medewerking 
van de diverse aanbieders. In blok 
2 zijn dit: Djembikkéls, gymnas-
tiekvereniging VDO, judovereni-
ging Tai-Otoshi, atelier Gerard van 

Hulzen, schaatsvereniging Amstel-
land, schaakvereniging De Amstel, 
Plux Sports, Health & Beauty, Health 
Club Amstelhof ism KNLTB oplei-
ding, Kunstencentrum De Hint, KDO 
volleybal, YogaPret.
De aanmeldingsperiode voor de 
nieuwe activiteiten is maandag 12 
januari begonnen. In het derde blok 
(lessen in maart/april) kunnen kin-
deren afhankelijk van hun groep op 
school deelnemen aan: bandzap-
pers, bmx, bowlen, capoeira, djem-
bé, handbal, hockey, koken, natuur 
een handje helpen, squash, tafel-

tennis, voetbal of yoga. Inschrijven 
voor de nieuwe activiteiten van de 
JAP kan via www.sportbelangenuit-
hoorn.nl . Aanmelden kan tot en met 
vrijdag 6 februari 2009. Meld je aan 
en doe mee!
Bent u actief in één van de deelge-
bieden (cultuur, natuur en sport) 
en heeft u interesse om met uw or-
ganisatie deel te nemen aan de 
JeugdActiviteitenPas, dan kunt u 
op de site kijken of contact opne-
men met projectleidster Bea Pleiter 
via jap@sportbelangenuithoorn.nl 
of 06-41815434 (ma, di, do)

Knotgroep Uithoorn zaagt 
langs Liniedijk bij Abcoude
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 17 
januari werkt Knotgroep Uithoorn 
langs de Liniedijk bij Abcoude. Die 
liniedijk hoort bij de Stelling van 
Amsterdam en loopt van Fort Nig-
tevecht naar een steunbatterij aan 
het Gein. Langs die liniedijk staan 
zeer oude wilgen, echte monumen-
ten, die met zorg weer ‘geknipt en 

geschoren’ moeten worden. Daar 
zit dus veel werk aan. De knotgroep 
verzamelt om 9.00 uur bij een hou-
ten boerderij langs het Gein, met 
adres Gein-Zuid 18. Dat is vanuit 
Abcoude de tweede boerderij voor-
bij de molen. 
Iedereen die ervan houdt om ac-
tief in de natuur bezig te zijn in dit 

prachtige landschap, is van harte 
welkom. De knotgroep zorgt voor 
goed gereedschap en voor koffie en 
koek, en aan het slot om 13.00 uur  
voor warme soep.
Denk zelf aan warme kleding, laar-
zen, een beker met lepel. Voor meer 
informatie: Bert Schaap, tel. 0297-
565172.

Inloopavond Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 in De Kwakel is woensdag 21 januari weer een inloop-
avond. Vanwege het winterse weer wordt er dit keer een vogelvoederhuisje gemaakt. Deelname kost vijf euro, in-
clusief koffie/thee. De avond begint om 20.00 uur.



De kinderen van ons kinderdagver-
blijf hebben Kerstmis gevierd op 
Ecuadoriaanse wijze. Eerst is er een 
Pase del Nino: het voorbijgaan van 
het kindje. De kinderen zijn verkleed 
als Maria en Jozef, als de herdertjes 
en engelen en beelden aldus het 
Kerstverhaal uit. Al Kerstliederen 
zingend trekken de kinderen door 
de  straten. Zij krijgen dan zakjes 
snoep of speeltjes. De leiding van 
De Regendruppeltjes heeft ter ge-
legenheid van kerst allerlei didactis-
che materialen aangeschaft.

SOS heeft zich in het afgelopen jaar 
ingezet voor de inrichting van het 
kinderdagverblijf. Ecuador ligt aan 
de Grote Oceaan en is het kleinste 
Andesland. De Andes is hét hoog-
gebergte van Zuid- en Midden-Amerika. Het kinderdagverblijf is bedoeld 
voor het armste deel van de bevolking: Indianen en een klein deel Mestiezen 
(mix Indiaans-Spaans). In de zomer van 2008 telde De Regendruppeltjes 50 
kinderen van ouders die analfabeet zijn. Deze ouders leveren ongeschoolde 
vrijwillige arbeid aan het kinderdagverblijf. Een fi nanciële bijdrage kan niet 
van hen worden gevraagd. Ze zijn straatarm. 
De kinderen krijgen bij De Regendruppeltjes een goede opvoeding. 
Inmiddels zijn we een half jaar verder. De bezetting is opgelopen tot tussen 
de 54 en 72 kinderen per dag. Er werken 6 niet-gediplomeerde leidsters en 
3 keukenhulpen. De kinderen zitten niet meer op de grond maar keurig aan 
door SOS gefi nancierde bankjes en tafeltjes.
De kinderen krijgen ook goede voeding. De kwaliteit van de voeding is be-
hoorlijk toegenomen. De kinderen eten de producten van het land in de 
eigen omgeving: verse producten voor een eerlijke prijs waarmee ook de 
lokale economie wordt gesteund.
Volgende week meer over dit project!

Nel Bouwhuijzen
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 e-
mailadres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.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 eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: 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.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

MORPHEUS RUIMT OP

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

10% TOT 70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.599,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Kinderdagverblijf
De Regendruppeltjes 

(Ecuador) (1)

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   ..................................................

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 Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

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

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Vooral de laatste weken met 
ijs in de sloten en weteringen 
hebben we hem kunnen zien 
langsfl itsen in de buurt van 
een wak. Zijn jachtgebied 
was nogal beperkt door het 
ijs, zodat de kans om hem te 
zien veel groter was. Hij moest 
het hebben van de, vaak door 
eenden en meerkoeten open-
gehouden, gaten in het ijs om  
nog een visje te verschalken. 
Waarschijnlijk heeft dit ijs alles 
te maken met z’n naam : IJsvo-
gel. De mensen zien de IJsvo-
gel vooral in de winter door z’n 
veel kleiner foerageergebied. 
Gezeten op een tak of paaltje 
loert ‘ie op een voorbij zwem-
mend visje en stort zich geheel 
in het water als een blauwe 
schicht. Op de tak wordt de 
prooi net zo lang gemanoeu-
vreerd totdat het recht in z’n 
snavel zit en doorgeslikt kan 
worden. Zie de foto van Ge-
rard Vis. De blauwe kleur heeft 
soms iets metaalachtigs, af-
hankelijk van hoe de zon op 
de veren valt. Voor sommige 
taalwetenschappers aanlei-
ding om te veronderstellen 
dat ijs van ijzer afkomstig is. 
De blauwe kleur zou lijken 
op de blauwkleurige metalen 
siervoorwerpen.
Onze IJsvogel behoort tot de 
IJsvogelfamilie met ongeveer 
90 soorten, waarvan er veel 
soorten in de tropische man-
grovebossen voorkomen.
Niks geen ijs dus, onze vogel 

is één van de weinige die echt 
ijs kennen. 
Het gaat de laatste jaren goed 
met de IJsvogel, het aantal 
broedparen neemt toe, niet in 
de laatste plaats door het op-
nieuw inrichten van de geka-
naliseerde beken. Er zijn weer 
steile wanden beschikbaar, 
waarin de vogel z’n holvormig 
nest kan uitgraven. Vanaf het 
jaar 2000 schommelt het aan-
tal broedparen rond de 500, in 
1980 en 1985 was dat aantal 
rond de 30 tot 40. Vanaf 1990 
is er een toename van 5 % 
per jaar. 
In Noord-West Utrecht schij-
nen enkele paren te broeden. 
Bij gebrek aan nestwanden 
worden ook  wortelkluiten van 
bomen, greppelrandjes en 
kunstmatige pijpen gebruikt. 
Wil je de vogel zien dan moet je 
onze polders in: let op takken 
bij de boerenerven die over 
het water hangen; langs de 
gemaaltocht bij de Hoofdweg 
in Waverveen staan veel paal-
tjes, houd deze in de gaten, 
hier zitten ze graag op. Deze 
gemaaltocht blijft bij vorst lang 
open, de kans is groot dat je 
er één ziet.

Genoeglijke uren buiten, maar 
kleed je warm aan.

Gerrit Hiemstra
Vogelwerkgroep IVN

De Ronde Venen
& Uithoorn

Een blauwe schicht

Aantrekkelijke monturen-
sale bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - De mooiste wereldmer-
ken zijn tot 15 februari bij Ed Kriek 
Optiek aan de Stationsweg tijdens 
de Monturen sale extra aantrekke-
lijk geprijsd. De speciaal door Ed 
Kriek Optiek met zorg op de interna-
tionale optiekmodebeurzen van Mi-
laan en Parijs geselecteerde mon-
turen, zijn nu door de wisseling van 
het modeseizoen 2008/2009 bereik-
baar voor iedereen. 
Zo worden bekende en exclusieve 
merken als  Gucci, Chanel, Calvin 
Klein, Versace, Emporio Armani, Die-
sel, Dolce & Gabbana, Prada, Cartier 
en onder andere Ray-Ban heel be-
taalbaar. De kortingen lopen op tot 
75 procent, uiteraard met de zeker-
heid van een betrouwbare oogme-

ting, deskundig advies en perfect 
maatwerk voor brillenglazen. Ook 
aan extra bescherming voor brillen-
glazen is gedacht. Een HOYA Super 
Hi-Vision coating garandeert supe-
rieure kraswerendheid, een extreem 
hoge antirefl ectie en topkwaliteit als 
het gaat om het afstoten van water 
en vuil op het brillenglas. Super Hi-
Vision is het resultaat van glasfabri-
kant HOYA’s lange traditie en zeer 
grote kennis op het gebied van coa-
ting technologie. Een absolute aan-
rader voor wie lang plezier wil hou-
den van zijn nieuwe brillenglazen.  
De Monturen sale bij Ed Kriek Op-
tiek aan de Stationsweg 2 in het 
centrum van Aalsmeer duurt tot 15 
februari.

Cursussen aquarelleren
Uithoorn - Binnenkort starten de 
cursussen aquarelleren weer. De-
ze worden gegeven door Corrie Eel-
tink in haar eigen atelier ‘De Pen-
seelstreek’. Men kan kiezen voor 
een basiscursus (voor beginners) 
of een vervolgcursus; beide cursus-
sen bestaan uit 10 lessen. Cursus-
folders zijn verkrijgbaar in het ate-
lier of in de bibliotheken te Uithoorn. 

Inschrijving is mogelijk op vrijdag-
avond 16 januari van 19.00 tot 21.00 
uur, en op zaterdag 17 januari van 
15.00 tot 17.00 uur in atelier De Pen-
seelstreek aan de Potgieterlaan 16 
in Uithoorn.
Info tel. 0297540444; e-mail: in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl; internet: www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl 
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IJspret
voor OBS 
Molenland

Mijdrecht - In plaats van  gymnas-
tiek gingen de leerlingen van groep 
3 tot en met 8 van de Molenland-
school vorige week het ijs op! Na 
het werk in de klas was het tijd om 
de schaatsen aan te trekken. Door-
dat veel kinderen skeeleren, had-
den ze de slag snel te pakken. IJve-
rige ouders hadden een mooie ijs-
baan geveegd en voor koek en zo-
pie gezorgd.
Alle kinderen hebben ervan geno-
ten. Wanneer je geen schaatsen 
had, mocht je priksleeën en na af-
loop een lekkere beker warme cho-
colademelk. Alle kinderen, leer-
krachten en ouders hebben ervan 
genoten.
Wie weet deze winter nog een 
keer?

Kinderkoor Op-Maat is het 
koor van de Schanskerk
Uithoorn - Zoals bij vele koren het 
geval is heeft er in de loop van de 
ruim vijftien jaar dat kinderkoor Op-
Maat bestaat meerdere malen een 
wisseling van dirigenten plaatsge-
vonden. Sinds 2005 is Irene nu di-
rigent van het koor en tevens be-
speelt zij de piano. Op-Maat is des-
tijds ontstaan uit een werkgroep 
die gezinsvieringen organiseer-
de en een kinderkoor wel een leuk 
idee vond. Kinderkoor Op-Maat is of 
moeten we nu zeggen: was het kin-
derkoor van de Schanskerk. Rond 
de dertig is een mooi aantal voor 
een kinderkoor, vindt Irene, die ver-
telt dat er zelfs wel eens een stop 
is geweest omdat er teveel kinderen 
kwamen. Vanaf groep drie kunnen 
kinderen lid worden en in principe 
is het zo dat de kinderen eerst com-
munie hebben gedaan, hoewel dat 
wel steeds minder wordt aldus Ire-
ne. Maar als je volledig bij de Katho-
lieke kerk wilt horen zijn de doop, 
eerste communie en het vormsel 
wel zaken die daarvan deel uitma-
ken. De oudste kinderen zitten in 
groep acht. Dat houdt dus in dat de 
jongste kinderen rond de acht jaar 
zijn en de oudsten rond de dertien 
jaar. Wel is het zo dat als je mee wil 
zingen bij Op-Maat je geloof geen 
rol speelt en kun je gewoon met el-
ke viering meedoen. Iedereen is 
welkom. Natuurlijk gaan de mees-
te liedjes wel over Jezus en het ge-
loof maar dan ook vaak op een kin-
dermanier verpakt. Zoals het liedje 
over de adelaar die zijn jongen uit 
het nest duwt maar wel in de buurt 
blijft. Maar ook over dingen die kin-
deren in hun dagelijkse leven mee-
maken zoals gepest worden, maar 
ook leuke dingen. Elke donderdag-
avond wordt er gerepeteerd in de 
Burght van 19.00 tot 20.00 uur.

Eens in de maand is er een speciale 
viering voor de kinderen. Dan wordt 
er samen met de kinderen gekeken 
welk thema behandeld zal worden 
en het verhaal en de liedjes wor-
den daar dan ook aangepast. Er zijn 
speciale vieringen met kerst, Pasen 
en Palmpasen. Voor elke gezinsvie-
ring is er een speciaal programma 
en af en toe is er een viering met 
andere koren. Met palmpasen wordt 
er een liedje buiten de kerk gezon-
gen en worden de palmtakken ge-
wijd en daarna worden er nog een 
paar liedjes in de kerk gezongen en 
daarna gaan de kinderen in optocht 
naar Het Hoge Heem en worden de 
palmtakken aan de bewoners uitge-
deeld. Dit gebeurt in samenwerking 
met de andere kerken. Met Pasen is 
er de avond voor Pasen een paas-
wake met een paaskaars. Af en toe 
is er een viering ergens anders zoals 
voor de verstandelijk gehandicapten 
van Ons Tweede Thuis in Westwijk 
of in Het Hoge Heem. Bij de vierin-
gen wordt vaak voor een goed doel 
gecollecteerd. Elk najaar is er de 
schoenendoosactie. Vanuit alle ka-
tholieke scholen gaan de kinderen 
dan een schoenendoos versieren en 
vullen met dingen voor school zo-
als schriften of pennen, iets voor de 

persoonlijke verzorging zoals tand-
pasta of crème en speelgoed zoals 
een kleine knuffel. Kinderen mogen 
dan zelf kiezen of ze dat voor een 
meisje of jongen willen doen en ook 
in welke leeftijd. De kinderen moe-
ten ook een bedrag geven voor de 
verscheping. De schoenendozen 
worden dan in de kerk door vrijwil-
ligers nagekeken en eventueel aan-
gevuld. Dit jaar werden er 500 do-
zen verscheept naar Cebu op de Fi-
lippijnen. 

Film
Een aantal jongeren is daar ook naar 
toe gegaan en heeft er een film ge-
maakt. Sinds 2006 zijn de twee pa-
rochies van St. Jan de Doper en Al-
ler Heilig Sacrament de Burcht sa-
mengegaan in de Emmäusparochie. 
Voor die naam was een prijsvraag 
uitgeschreven en de naam werd bij 
de viering in 2006 bekendgemaakt. 
Elk jaar vindt de communieviering 
plaats voor de kinderen van groep 
vier. Vroeger werd dit voorbereid op 
school. Een keer per maand is er de 

Bijzonderdag, dat is de eerste zon-
dag van iedere maand. Dan moet 
iedereen om 09.00 uur in de kerk 
zijn en wordt er een liedje samen 
gezongen en dan worden de men-
sen in verschillende groepen ver-
deeld. De kinderen die ter commu-
nie gaan komen dan in een groep, 
de ouders in een andere groep, enz. 
Elke groep heeft een eigen pro-
gramma. De kinderen die niet ter 
communie gaan mogen dan knut-
selen. Voor de communieviering is 
er een voorstellingsmis waarbij al-

le namen worden opgenoemd van 
de kinderen die communie doen of 
het vormsel ontvangen. Dat wordt 
gecombineerd. De communievie-
ring zelf is natuurlijk een heel fees-
telijk gebeuren waar de kinderen 
hun mooiste kleren dragen. Veel fa-
milie is dan aanwezig en er worden 
veel liedjes gezongen en het hoog-
tepunt is als je voor het eerst de hei-
lige communie ontvangt. “Dat is wel 
iets waar je over gaat nadenken”, al-
dus Irene “Want je spreekt dan uit 
dat je kind echt bij de kerk hoort.” 
Er zijn verschillende koren die be-
trokken zijn bij de kerken. Zo had 
de Schanskerk een eigen gemengd 
koor Caecelia, een middenkoor Ac-
koord, dus het kinderkoor Op-Maat 
en een dameskoor. De Burghtkerk 
had geen eigen kinderkoor. Daarom 
werd er om het jaar door het kin-
derkoor of in de Schanskerk of in de 
Burght gezongen tijdens de feest-
dagen. Wel heeft de Burght een jon-
gerenkoor (Debuut), een gemengd 
koor en een Gregoriaans koor. De 
beide gemengde koren zijn inmid-

dels gefuseerd waarbij de dirigent 
van de Burght is gebleven. Dit jaar 
zou Op-Maat al in de Burghtkerk 
zingen voor het kerstproject waar-
voor een oproep is gedaan via de 
media en waarbij twaalf kinderen 
zich hadden opgegeven. Maar er is 
nog plaats voor kinderen die bij het 
koor willen zingen. Zij kunnen con-
tact opnemen met Irene, tel. 0297-
534603 of langskomen bij een repe-
titie. Er zijn geen kosten aan verbon-
den en elk jaar is er een leuk dagje 
uit”,  vertelt Irene.

Genomineerden voor de 
sportprijzen zijn bekend
De Ronde Venen - In De Me-
ijert vindt vrijdag 23 januari voor de 
tweede keer het Sportgala van De 
Ronde Venen plaats. Tijdens het ga-
la wordt bekendgemaakt wie zijn 
verkozen tot sportman, -vrouw, -
ploeg en –talent van het jaar 2008 
van De Ronde Venen.  Het Sportga-
la begint om 19.30 uur.
Het Sportgala is een feestelijke bij-
eenkomst waarin sporters en sport-
verenigingen in het zonnetje wor-
den gezet. De gemeente vindt het 
belangrijk sport in zijn algemeen-
heid en sporters en teams in het bij-
zonder onder de aandacht te bren-
gen, aangezien het beoefenen van 
sport gezond is en sportverenigin-
gen een belangrijke sociale rol ver-
vullen.
Tot begin december 2008 konden 
inwoners en sportverenigingen na-
men van kandidaten en teams aan-
dragen die wat hen betreft in aan-
merking komen voor een van de ti-
tels. Een jury met daarin onder an-
deren sportjournalisten van lokale 
en regionale media, TMF-dj Jeroen 

Post en onder voorzitterschap van 
wethouder Ingrid Lambregts, heeft 
uit de kandidaten voor de catego-
rieën sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en sporttalent ieder drie ge-
nomineerden geselecteerd. 

Genomineerden
Bij de sportvrouwen gaat de strijd 
tussen de hardloopsters Jolanda ten 
Brinke en Agnes Hijman. Zij zijn sa-
men met voetbalster Anouk Hoog-
endijk genomineerd.
Ook bij de mannen is een hardlo-
per genomineerd, Michael Woer-
den, de winnaar van vorig jaar. Hij 
ondervindt deze keer concurrentie 
van zeiler Daan Versteeg en motor-
crosser Alexander de Haan.
Bij de talenten zijn de wielrenner 
André Looij, turner Dylan Brugman 
en kanovaarder Nico Klessens als 
genomineerden nog in de race voor 
de titel. Deze prijs wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Laco.
Bij de genomineerden voor de titel 
Sportploeg van het jaar is de zeil-
sport goed vertegenwoordigd. Het 

team dat in de RS Feva klasse vaart 
(Jodie van Senten en Stan Heijnen) 
en het Sharpie team (Tom Weller en 
Jeroen van Veen) nemen het in deze 
categorie op tegen het tennisteam 
jongens 1 van TVM (Bas Boelhou-
wer, Luc Taal, Patrick Prins, Rix Ron-
day, Quinten Limburg). Deze prijs 
wordt mede mogelijk door de Ra-
bobank.
Tijdens het Sportgala worden, net 
als vorig jaar, ook de Lifetime Achie-
vement Award en de stimulerings-
prijs (mede mogelijk gemaakt door 
Brouwer Transport) uitgereikt. De 
prijsuitreikingen lopen als rode 
draad door het gala. Maar tijdens 
het evenement wordt ook terugge-
blikt op sportieve hoogtepunten van 
2008 en is er sportief entertainment. 
Dit alles wordt omlijst met een mu-
zikaal programma.
Voor de organisatie is het van be-
lang om te weten wie er aanwezig 
zullen zijn. Belangstellenden wor-
den verzocht zich aan te melden 
via: b.bokkes@derondevenen.nl of 
0297-291651.

Zelfportretten De Schakel
Vinkeveen - In de bibliotheek Vinkeveen hangen in de maanden januari en februari zelfportretten, gemaakt door 
leerlingen van De Schakel. Deze portretten zijn gemaakt tijdens een project over Rembrandt.
Alle kennissen en familieleden zijn hierbij uitgenodigd om te komen kijken tijdens de openingstijden van de bibli-
otheek.

Richard Reurings heeft 
zijn ‘DORST gelest’
Mijdrecht - Basedrumspeler Ri-
chard Reurings, in de volksmond 
Richie, van dweilorkest DORST uit 
Mijdrecht heeft tijdens het 1e Prin-
senDweilBal zijn laatste “officiële” 
optreden met DORST beleefd. Ri-
chard zal vanaf nu de snare gaan 
bespelen bij Feestkapel de Blaas-
balgen in Leidschendam. In 2008 
heeft hij daar al een tijd als ver-
vanger op de basedrum gespeeld, 
maar toen hij werd gevraagd daar 
als vaste bespeler van de snaretrom 
te gaan functioneren, kon die geen 
nee zeggen. 

De set bij het PrinsenDweilBal werd 
onderbroken om afscheid te nemen 
van Richard R. Hij kreeg een gro-
te foto overhandigd waarop hij als 
basedrumspeler bij DORST en de 
Blaasbalgen is te zien. Daarnaast 
kreeg hij een digitale fotolijst met 
circa 200 foto’s van DORST. 
Gelukkig heeft Robert Oudshoorn 

toegezegd te willen proberen of hij, 
naast zijn andere activiteiten voor 
VIOS en andere drukke bezigheden, 
het bespelen van de basedrum bij 

DORST onder de knie kan krijgen. 
In noodgevallen mogen we nog al-
tijd een beroep doen op ons Richie. 
Komt het toch weer goed.

Quiz Stichting De Bovenlanden, 
voor velen te moeilijk…
De Ronde Venen - Traditiegetrouw 
had De Bovenlanden op de kramen-
markt in De Boei op 7 januari weer 
een quiz samengesteld. De bedoe-
ling was een aantal bloemen, vogels 
en vissen te raden, maar dat viel 
voor veel deelnemers niet mee.

Hoewel de vragen niet echt moeilijk 
waren bleek dat niemand álle vra-
gen goed beantwoord had en dat 
was wel nodig om mee te doen aan 
de verloting van de boerenkaas die 
als prijs te verdienen viel. Andere 
kanshebbers waren de nieuwe do-
nateurs die zich tijdens de Nieuw-
jaarsbijeenkomst hadden aange-
meld, zij mochten sowieso mee-
doen aan de verloting. Gelukkig was 
er weer een aantal nieuwe aanmel-
dingen en tijdens de bestuursverga-
dering van 12 januari werd de win-
naar bekendgemaakt: de boeren-
kaas werd gewonnen door de heer 
Verheul uit Maarssen.
Voor hen die de goede antwoorden 

van de quiz willen nazien: op 
www.debovenlanden.nl kunt u de 

vragen én de goede antwoorden te-
rugvinden.

Kleuters bezoeken 
bibliotheek

Uithoorn - Dinsdag 6 januari was 
het zover. De groepen 1/2a en 1/2b 
mochten een bezoekje aan de bibli-
otheek brengen. Hier werd uitgelegd 
hoe het gaat als je een boek wilt le-
nen en hoe je dan met dat boek 
moet omgaan. Natuurlijk moch-

ten de kleuters ook zelf in boeken 
lezen. Terwijl de ene helft van de 
groep aan het lezen was mocht de 
andere helft een spelletje doen met 
Chantel van de bibliotheek. Dit was 
een heel leuk spel, ze had name-
lijk een koffer vol knuffels die alle-

maal uit een prentenboek kwamen. 
Als je een knuffel uit de koffer had 
gegrabbeld dan moest je het juis-
te boek erbij zoeken. Het was een 
zeer geslaagd uitje. Dank aan alle 
ouders die hun kleuter naar de bi-
bliotheek hebben gebracht.



Een aantal bewoners van 
de Toermalijn had zater-
dagavond 10 januari een 
gezellige kinderdisco op 
het ijs georganiseerd.

Naast verlichting en 
muziek was er ook een 
koek- en zopie-tentje. 
Twee vuurkorven ernaast 
maakte het feest hele-

maal compleet. Vele 
buurtbewoners, maar 
ook volwassenen en 
kinderen uit andere 
wijken, namen op 
eigen initiatief wat 
lekkers mee: onder 
andere erwtensoep, 
koffie, thee, limonade, 
glühwein, chocolade-
melk, een kratje bier 
en vele soorten lek-
kere koekjes.

Er was die avond een enorme saamhorigheid. “Iedereen, die zijn of haar bij-
drage heeft geleverd om deze avond te laten slagen, willen we daarvoor be-
danken. Het was echt super te constateren dat er spontaan honderden mensen 
bereid zijn om met eigen middelen de kinderen en ook volwassenen een leuke 
winterse avond te gunnen. De kinderen zullen in ieder geval deze avond nooit 
vergeten...” Aldus een van de initiatiefnemers van deze avond.
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

De eerste lammetjes op het ijs

Mijdrecht – Deze tweeling, die op vrijdag 9 januari jl. om 9.00 uur is geboren 
op de boerderij van boer Berg in Mijdrecht, heeft nu al sleetje gereden op 
het ijs. Of zij het leuk vonden is niet bekend. Boer Berg wel, want hij stuurde 
ons deze foto’s.

Saamhorigheid op het ijs in 
de wijk Hofland Noord

Dat geeft je snelheid...
ijspret 2009

Deze foto ontvingen we van Mr. Willem uit Vinkeveen. Hij schreef erbij: “Mis-
schien weer eens een ander leuk plaatje. Deze foto is afgelopen zondag 11 
januari genomen in de sloot achter de Demmerik in Vinkeveen. Het is mijn 
zoon die door de ‘eend’ wordt voortgetrokken.”

Nieuwjaarsbal, hip hop 
demo en kampioenen bij 
Dancentrum Colijn!!
Uithoorn - De jaarlijkse nieuwjaars-
bals voor de paren en de jeugd bij 
Danscentrum Colijn hebben weer 
plaatsgevonden in de afgelopen 
twee weekenden. Het was weer ge-
zellig druk in het danscentrum.
Het nieuwjaarsbal voor de paren 
werd traditiegetrouw begeleid door 
een live band, dit jaar was dat de 
band Midnight Special. Axel en Hel-
een Colijn: “Wij vinden het leuk om 
minimaal één keer per jaar een acti-
viteit aan te bieden met live muziek. 
Voor de leerlingen is het wat lasti-
ger om op deze muziek te dansen 
maar het geeft wel een extra fees-
telijke sfeer.” Niet voor niets is het 
Nieuwjaarsbal van de paren één van 
de drukst bezochte bals van het jaar. 
Er werd natuurlijk geproost op het 
nieuwe jaar met een glaasje bub-
bels. Daarnaast was er die avond 
een demonstratie Hip Hop van de 
leerlingen van Danscentrum Colijn. 

Axel en Heleen Colijn: “Deze dans-
vorm hebben wij dit jaar toegevoegd 
aan onze ballettak. Wij zijn enorm 
trots op deze dames want zij dansen 
deze dansvorm pas sinds septem-
ber van dit jaar en toch hebben zij 
het gepresteerd om een gelikte de-
monstratie te geven op beide bals. 
Een aantal van deze meiden danst 
al langer bij ons maar voor sommi-
gen was de Hip Hop echt een nieu-
we vrijetijdsbesteding. De lessen 
Hip Hop en Popshowmusicaldance 
worden gegeven door balletdocente 
Merel, zij heeft de academie van Lu-
cia Marthas afgerond en de resul-
taten mogen er zijn! Daarnaast is zij 
een warme persoonlijkheid en een 
aanwinst voor ons Danscentrum!”
Naast al deze drukte gingen de lan-
delijke danswedstrijden gewoon 
door. In Klundert werden Dion v.d. 
Klaauw en Angela Eshuis kampi-
oen in de Latijns-Amerikaanse dan-

sen! Ook in de komende maanden 
staat er weer een aantal leuke za-
ken op stapel bij Danscentrum Co-
lijn. Er gaat in de maanden januari 
en februari nog een aantal cursus-
sen van start: Latin Solo, jazzdance 
25+, hip hop 12-16 jaar en break-
dance vanaf 7 jaar.

Aanstaande zaterdag is er een DMN 
wedstrijd voor senioren, bezoekers 
zijn van harte welkom, de entree is 
3,50 euro. Op 8 februari is er een 
DMN wedstrijd voor junioren. Op 
beide wedstrijden zullen ook paren 
van het Danscentrum op bekerjacht 
gaan! Op 14 februari is er een Valen-
tiijns-vrijdansavond voor paren, ook 
toegankelijk voor niet-leerlingen en 
op zondagmiddag 15 februari is er 
weer Danscafé voor alle jeugdleer-
lingen, ook hier zijn niet-leerlingen 
en ex-leerlingen welkom. Meer in-
fo? www.colijndancemasters.nl

Thuisadministratie 
Humanitas Amstelland helpt!
Uithoorn - Er zijn mensen die moei-
te hebben met het op orde houden 
van hun financiële en administratie-
ve zaken.

Dat kan komen doordat de partner 
die dat altijd deed is weggevallen 
door ziekte, overlijden of scheiding. 

Ook ouderen hebben vaak moei-
te met de toenemende papierwin-
kel en administratieve rompslomp, 
maar dat kan ook gelden voor jon-

geren die niet gewend zijn zelfstan-
dig hun zaken te regelen of voor 
mensen die door ziekte hiertoe tij-
delijk niet in staat zijn.

Thuisadministratie Humanitas Am-
stelland kan voor deze mensen uit-
komst bieden.
De hulpverlening, die door vrijwilli-
gers wordt geleverd, richt zich vooral 
op het ordenen van rekeningen, af-
schriften, polissen etc., het doorne-
men van de post en samen met de 

cliënt bepalen welke acties onder-
nomen moeten worden, het maken 
van een bestedingsplaatje, waarbij 
er naar gestreefd wordt inkomsten 
en uitgaven met elkaar in evenwicht 
te brengen, het nagaan of de cliënt 
in aanmerking komt voor toeslagen 
of kwijtscheldingen en het begelei-
den van de daartoe benodigde stap-
pen.
Maar minstens zo belangrijk is de 
persoonlijke aandacht en het con-
tact met mensen die veelal niemand 

hebben met wie ze vertrouwelijk 
over deze zaken kunnen praten. 
Vertrouwelijkheid is van groot be-
lang, evenals de eigen verantwoor-
delijkheid van de cliënt.

Overigens is het streven dat de cli-
ent na enige tijd zelf de zaken weer 
op orde kan houden.

In principe wordt er naar gestreefd 
om binnen een half tot een heel jaar 
weer afscheid te nemen. In de prak-
tijk kan de inzet echter korter, maar 
ook langer zijn.

Vrijwillig
Het team in Amstelland (Amstel-
veen, Uithoorn en Aalsmeer) be-
staat thans uit 16 enthousiaste vrij-
willigers, aangestuurd door Arnold 
van der Heijden en Ronald Kramer. 

Het werkterrein is recent uitgebreid 
naar Uithoorn en Aalsmeer, waar-
voor Ed Diepgrond zich specifiek 
inzet.
Met name in Uithoorn en Aalsmeer 
bestaat overigens nog behoefte aan 
uitbreiding van het vrijwilligersbe-
stand, dus als u zich aangesproken 
voelt en een paar uur per week be-
schikbaar bent, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met een van 
de hierondergenoemde contactper-
sonen.

De ervaring met deze vorm van per-
soonlijke ondersteuning is hartver-
warmend. Mensen die geheel ver-
dwaald waren in de papieren chaos, 
zijn ontzettend blij met deze wijze 
van hulp. Voor de goede orde, men 
hoeft geen lid te zijn van Humanitas. 
Iedereen is welkom en de inzet van 

de vrijwilligers brengt geen kosten 
met zich mee.

Indien u meer informatie wenst of 
behoefte heeft aan deze ondersteu-
ning, neem dan contact op met: 
Arnold van der Heijden
(coördinator), tel. 020 6410060, 
e-mail:
a.vd.heijden04@freeler.nl
of met Ed Diepgrond,
tel 0297 562766, 
e-mail: eddiepgrond@kpnmail.nl. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Makkelijk Lezen Plein 
geopend
De Ronde Venen - In alle locale 
bibliotheken die onderdeel zijn van 
de Regionale Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen (AVV) is sinds vo-
rige week vrijdagmiddag 9 janua-
ri het Makkelijk Lezen Plein (MLP) 
geopend voor kinderen met lees-
problemen. In elke vestiging werd 
de opening verricht door een lokaal 
of provinciaal bekend persoon; in de 
meeste gevallen bleek dit een politi-
cus te zijn. Iemand als Prinses Lau-
rentien zou hier natuurlijk helemaal 
op haar plaats zijn geweest, maar 
zij was jammer genoeg verhinderd. 
Waar wethouder Jan van Breukelen 
de honneurs in Mijdrecht waarnam 
(het is zijn portefeuille), deed wet-
houder Bram Rosendaal dat in Wil-
nis. Rond 16.00 uur had zich een 
tiental kinderen met hun ouders in 
de bibliotheek verzameld om de ge-
beurtenis bij te wonen. Zij kregen 
allen een oranjekleurige ballon met 
daarop de letters ‘mlp’ erop. De bal-
lon was voorzien van een adres-
kaartje waardoor zij konden mee-
doen aan de ballonnenwedstrijd die 
aan de opening van het Makkelijk 
Lezen Plein verbonden was. In alle 
andere AVV bibliotheken gebeurde 
dat ook. Wethouder Rosendaal gaf 
in korte bewoordingen weer wat de 
bedoeling van het MLP was en leg-
de de aanwezige kinderen in begrij-
pelijke woorden uit wat het belang 

is van goed te kunnen lezen, luiste-
ren en schrijven. Vervolgens onthul-
de hij de kast met de lees- en luis-
termaterialen hiervoor door het ver-
wijderen van het doek waarmee de 
kast (tijdelijk) aan het oog was ont-
trokken.

Daisy-ROM
Front office manager Miriam van 
Wieringen gaf op haar beurt uitleg 
wat de bedoeling is van het MLP en 
wat kinderen die moeite hebben met 
lezen ermee kunnen doen. Miriam: 
“Het zijn boeken waarbij extra aan-
dacht is geschonken aan een goede 
toegankelijke vormgeving, een mak-
kelijk leesbaar lettertype en waarin 
veel beeldmateriaal is opgenomen. 
Het lezen wordt ondersteund door 
gebruikmaking van een dvd met de 
gesproken tekst zoals die ook in het 
boek voorkomt. De dvd kan in de 
leeseenheid van de computer wor-
den gedaan waarna de tekst tijdens 
het lezen over de boxen kan worden 
meegeluisterd. Maar wij hebben 
ook een speciaal zogeheten Daisy-
ROM apparaat waarin de dvd’s zon-
der stemvervorming langzamer kun-
nen worden afgespeeld. Die bieden 
wij te huur aan. Met dat apparaat 
kan men een eigen tempo instellen. 
Heel geschikt bij gebruik voor onder 
meer dyslectische kinderen, maar 
ook voor kinderen met concentratie-

stoornissen, zoals ADHD en (alloch-
tone) kinderen met een taalachter-
stand. Er is ook speciale informatie 
beschikbaar voor kinderen die een 
spreekbeurt moeten houden of een 
werkstuk moeten maken. Daarvoor 
hebben we informatieve dvd’s met 
beeld en geluid.”

Na de in gebruikname van het MLP 
toog het gezelschap naar buiten om 
de ballonnen los te laten. Vanwe-
ge de zuidoostelijke luchtstroming 
kwam een deel daarvan tussen de 
takken terecht van de boom die voor 
de bibliotheek staat. Geen nood, er 
waren nog ballonnen genoeg en die 
werden voor de pechhebbers op-
nieuw voorzien van een kaartje en 
vervolgens elders op het parkeerter-
rein aan de staalblauwe lucht toe-
vertrouwd waar zij al snel tot grote 
hoogte stegen. Wiens ballon het ver-
ste komt wint een boekenbon. Maar 
dat is nog even afwachten. Het MLP 
is gerealiseerd mede dankzij subsi-
die van de provincie Utrecht en is in 
het leven geroepen voor alle kinde-
ren met leesproblemen. Belangstel-
lenden kunnen in de bibliotheken 
van AVV daarover nadere informa-
tie krijgen op welke manier men er 
voor zijn of haar kind(eren) gebruik 
van kan maken.
Of kijk eerst op de site:
www.makkelijklezenplein.nl.

Feest op het ijs voor Vlinderbos
Wilnis - Het viel niet mee voor de 
kinderen de afgelopen week om zich 
te concentreren op rekenen, taal en 
spelling. Want buiten lag er ijs op 
de sloten! Dus er was nog maar 
één oplossing... schaatsen mee naar 
school en met z’n allen naar de ijs-
baan. Wat een feest, ingepakt met 
sjaals, mutsen en wanten waagde 

iedereen zich op het ijs en natuur-
lijk ook de leerkrachten hadden hun 
schaatsen ondergebonden.

Met stoeltjes en sleetjes gleden de 
kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 over het ijs. Tussendoor wer-
den ze verwarmd met koek en zopie 
verzorgd door de OR en werden ze 

aangemoedigd door de ouders. Na 
twee uur schaatsen weer allemaal 
terug naar school waar ze met dik-
ke rode wangen, moe maar voldaan 
zich toch weer moesten gaan con-
centreren op hun weektaken.
Maar dat is toch minder erg als je 
zo’n leuke ochtend achter de rug 
hebt!

Schaatsers verwarmden 
zichzelf, maar ook de 
harten van KiKa…
Vinkeveen - Zondag 11 janua-
ri hebben drie lokale ondernemers 
van Vinkeveen, waaronder Café/
Bistro Proosdij Haven, Makelaar-
dij Witte en Oogappel Horeca B.V. 
voor de kinderen van KiKa een koek 
en zopie-kraam op het ijs gezet bij 
Botshol. Rond de klok van elf uur 
was de kraam geopend en al gauw 
liep het storm.

De bezoekers waren met name ge-
charmeerd van het initiatief met be-
trekking tot het goede doel en na-
men soms twee koppen snert. Een 

extra dankwoord gaat uit naar de 
familie Fenneman die in de nabij-
heid haar keuken ter beschikking 
heeft gesteld, de vrijwilligers, Nicky, 
Patrick, Arnold, Joyce, Carin, Bep en 
Wim die nu onderhand wel weer op-
gewarmd zullen zijn, Jacques Dek-
ker voor zijn mandaad, en dank aan 
de mensen die wat extra’s hebben 
gegeven voor de kinderen van Ki-
Ka. Iedereen was zeer tevreden en 
al na 2,5 uur bleek de grote voor-
raad warme chocomelk er doorheen 
te zijn, maar niet getreurd, want dat 
kwam ten goede aan de snertbe-

stellingen die uiteindelijk rond drie 
uur ook was uitverkocht. De organi-
satie had in anderhalve dag de he-
le kraam met alles erop en eraan 
geregeld. Ook Natuurmonumen-
ten kwam nog een kijkje nemen, en 
vanwege het goede doel hadden zij 
geen enkel bezwaar tegen de koek 
en zopie-kraam.
Al met al was deze spontane ac-
tie een groot succes en zal ieder-
een zich nog lang herinneren. Vol-
gende week zullen de drie onderne-
mers een cheque met de opbrengst 
overhandigen aan KiKa.

Advisor ICT Solutions doneert 
aan Johannes Hospitium
Wilnis - Het Johannes Hospitium in 
Wilnis heeft haar eerste donatie van 
2009 op haar rekening kunnen bij-
schrijven. Dit keer was het Mana-
ger Operation Dennis de Jong van 
Advisor ICT Solutions uit Mijdrecht 
die namens de medewerkers don-
derdag 8 januari jl. een cheque van 
2.500 euro overhandigde aan Hos-
pitiumdirecteur Anneline Smit en 
haar collega verpleegkundige Con-

ny Bijnen. Het ging hier om een ‘ein-
dejaarsdonatie’ van 2008. “In plaats 
van relatiegeschenken voor onze 
klanten, hebben wij eind vorige jaar 
besloten het eens anders te doen. 
Daarbij kwam een bedrag voor een 
lokaal goed doel in beeld”, vertelt 
De Jong. “Nu had onze directeur 
Ab Haveman al eens zakelijk con-
tact gehad met het Hospitium en 
die naam kwam toen ter sprake. We 
hebben onze relaties een brief ge-
stuurd met daarin het voorstel dat 
wij een bedrag aan het Hospitium 
wilden schenken in plaats van dat 
aan relatiegeschenken uit te geven. 
De reacties daarop waren zeer po-
sitief en instemmend. De geste sluit 
goed aan bij onze slogan ‘Huma-
nity in ICT’, wat inhoudt dat wij het 
menselijke aspect in deze geau-
tomatiseerde en soms afstandelij-
ke wereld niet uit het oog verliezen 
en zelfs hoog in het vaandel hebben 
staan. Daar hoort naast donatie aan 
een waardevol doel ook sponsoring 
van bijzondere activiteiten bij, zoals 
van de schaakvereniging Denk & 
Zet uit Vinkeveen en destijds de fi-
nanciële ondersteuning van de één-
benige skiër Arian Cornelissen. Het 
humane aspect heeft eveneens be-
trekking op de persoonlijke band 
met onze klanten wanneer die ge-
bruik maken van onze dienstverle-
ning. Zie het als een invulling van 
verantwoord maatschappelijk on-
dernemen in de breedste zin van 
het woord. Er is gekozen voor het 
Johannes Hospitium omdat dit een 
(zeer) goed doel in de locale ge-
meenschap vertegenwoordigt.”

De boer op
Anneline Smit was erg blij met de 
gift die, zoals zij zei, geheel ten goe-
de komt aan het Hospitium en haar 
bewoners. “We krijgen steeds min-
der uit de zorgverzekeringspotten 
en de AWBZ, ook al zorgen we er via 
het lobbycircuit voor dat men ons fi-
nancieel niet vergeet. Dat komt om-
dat we formeel gezien geen erken-
de zorginstelling zijn. Zouden we die 

richting uit willen, kunnen we geen 
gebruik meer maken van de mees-
ten van onze vrijwilligers. Daarnaast 
zijn de eisen dermate streng dat je 
met het Hospitium in deze vorm zou 
moeten stoppen. Kleinschaligheid 
wordt niet erkend in de zorg. Niet-
temin krijgen we elk jaar toch de fi-
nanciering rond.

De donaties en giften nemen daar-
van zo’n twintig procent voor hun 
rekening. Omgerekend is dat on-
geveer 150.000 euro op jaarbasis 
en daarvoor moeten we telkens de 
boer op. Elk bedrag is dus welkom, 
zo ook deze gift, waar wij Advisor 
heel dankbaar voor zijn.”
Overigens kan de Hospitiumdirec-
teur de volgende bijdrage uit par-
ticulier initiatief al weer tegemoet 
zien. Zaterdag 10 januari jl. organi-
seerde de carnavalsvereniging De 
Huts Geklutste Kliek met medewer-
king van Dweilorkest Dorst het ‘1e 
PrinsenDweilBal’ in het AJOC-ge-
bouw Immitsj in Mijdrecht. De op-
brengst van de avond komt geheel 
ten goede aan het Johannes Hos-
pitium.

Palliatieve zorg
Het Johannes Hospitium De Ron-
de Venen aan het Kamgras in Wilnis 
verleent palliatieve zorg aan men-
sen die in de laatste fase van hun 
leven niet meer thuis verzorgd kun-
nen of willen worden. Het Hospi-
tium is daarvoor een gastvrij huis 
waar warme, persoonlijke en lief-
devolle aandacht alsook professio-
nele verzorging en begeleiding een 

belangrijke rol spelen. Dit met res-
pect voor alle levensovertuigingen. 
Maximaal kunnen er zes bewoners 
gehuisvest worden. Die kunnen hun 
kamer inrichten met de eigen ver-
trouwde bezittingen. Er wordt al-
le ruimte geboden om de eigen le-
vensstijl en dagindeling te beleven. 
De zorg is zoveel mogelijk afge-
stemd op de wensen en de behoef-
ten van de bewoner. Daarnaast is er 

veel aandacht voor familie en vrien-
den. Afhankelijk van hun wensen en 
mogelijkheden kunnen ook zij bij 
de directe zorg betrokken worden. 
Zorg en werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een staf van veer-
tien vaste personeelsleden, onder 
wie verpleegkundigen en een arts. 
Tevens kan een beroep worden ge-
daan op deskundigen voor psycho-
sociale en pastorale zorg. Dit team 
wordt bijgestaan door 120 manne-
lijke en vrouwelijk vrijwilligers. Hoe-
wel het aantal vrijwilligers groot lijkt, 
is instroom van nieuwe en enthousi-
aste mensen altijd nodig en welkom 
voor tal van werkzaamheden. Daar-
voor heeft men in beginsel geen 
‘zorgachtergrond’ nodig. Nadere in-
lichtingen hierover kan men krijgen 
bij de coördinator vrijwilligers, Ly-
da ten Hove, tel. 0297-230290. Voor 
meer informatie over het Hospitium 
kan men ook de website raadple-
gen: www.johanneshospitium.nl.

Dat het Johannes Hospitium al tien 
jaar in een behoefte voorziet blijkt 
uit de cijfers: de bezetting ligt jaar-
lijks tussen de 55 en 60 perso-
nen met een gemiddelde verblijfs-
duur van tussen de 30 en 40 dagen. 
De ‘bewoners’ zijn voor het meren-
deel afkomstig uit De Ronde Venen, 
maar ook voor mensen buiten de re-
gio kan er een kamer geregeld wor-
den. Voor zover er plaats is natuur-
lijk en voldaan wordt aan de criteria. 
Het Hospitium draait nagenoeg he-
lemaal op vrijwilligers en dankt haar 
bestaan mede aan giften, donaties 
en subsidies.



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 14 januari 2009

Techniekmaand 
Proostdijschool geopend
Mijdrecht - Met een spetterend 
lied, veel gereedschap en grote 
huppassen is de techniekmaand op 
de Proostdijschool geopend.
Het was dan wel heel koud maar 
met de ‘huptechniek’ was iedereen 
zo weer warm.
De ‘techniektorens’, met heel veel 
nieuw materiaal om technieklessen 
te verzorgen, zijn nu compleet.
In alle groepen zal er deze maand, 
veelal in circuits, met techniek wor-
den gewerkt.

Ook zullen de kinderen van groep 8 
de kinderen en leerkrachten assis-
teren van de kleuterbouw. 
Zo kunnen oudere kinderen en jon-
ge kinderen van en met elkaar le-
ren!
Verschillende onderdelen zoals con-
structies maken, zinken/drijven, van 
stoom tot stroom enz. zullen binnen 
de kerndoelen van het vak techniek 
aan bod komen.
Ieder kind barst van het talent en 
dat zie je in de technieklessen heel 

goed terug. Zelf zaken ontdek-
ken en probleemoplossend denken 
wordt in deze lessen bijzonder ge-
stimuleerd. 

Het enthousiasme van ouders is 
heel groot. Zij zullen deze maand in 
de verschillende circuits assisteren.
Zo hopen ze er een leerzame en he-
le technische maand van te maken.
Tussentijds zal er in de verschillende 
groepen werk worden tentoonge-
steld. Ga er gerust eens kijken.

IJspret voor leerlingen Molenland
Mijdrecht - Woensdag 7 februari 
waren de leerlingen van de obs Mo-
lenland allemaal een uurtje op het 
ijs te vinden. De gymlessen werden 
deze week op natuurijs gegeven in 
de vorm van een lekker uurtje vrij 
schaatsen of sleetje rijden. 
Natuurlijk waren er heel wat kinde-
ren die thuis geen schaatsen had-
den. Maar over en weer werd er 
even geruild met de schaatsen of 
easy-gliders (vroeger heette deze 
nog friezendoorlopers). De school 
ligt aan een sloot en via de tuin kon-
den de kinderen achterom zo het 
water op. Er waren ouders al vroeg 

begonnen met het sneeuwschuiven 
en om te helpen bij het omdoen van 
de schaatsen want dat is best lastig 
soms. Ook werd er heerlijk getrak-
teerd op koek en zopie. De leerlin-
gen smulden van de warme choco-

lademelk die op de steiger van een 
leerling werd geserveerd. Alle leer-
lingen die het schaatsen nog be-
ter willen leren, moeten maar eens 
overwegen om lid te worden van de 
schaatsclub.

Lekker genieten voor de Trekvogels
De Ronde Venen - Op donder-
dag 8 januari zijn de leerlingen van 
De Trekvogel een middagje gaan 
schaatsen in het mooie nieuwe Wic-
kelhofpark. Dit in plaats van de ge-
bruikelijke gymles op donderdag-
middag. Logisch dat dit leuke initi-
atief door alle kinderen met veel en-
thousiasme werd ontvangen. Met 
warme kleding en schaatsen aan 
hebben ze zich de hele middag dan 
ook voortreffelijk vermaakt op het ijs 
in het park. Ook de leraren deden 
vol enthousiasme mee aan de ijs-
pret. Lekkere warme chocolademelk 
was er ook dankzij de hulp van een 
aantal ouders. Al met al een zeer ge-
slaagde middag! Toen het tijd werd 
om terug naar school te gaan waren 
velen dan ook nog lang niet klaar 
met schaatsen. Lekker een middag-
je genieten van oud-Hollands win-
terweer, geweldig toch dat dit mo-
gelijk was? Alweer een leuk initia-
tief van OBS De Trekvogel!

Cursusmarkt Cursusproject
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Komen-
de vrijdag 16 januari kunt u weer 
naar de cursusmarkt van het Cur-
susproject De Ronde Venen. Er is 
weer een geweldig aanbod van 
cursussen. Bijvoorbeeld: Spaans 
voor gevorderden of beginners, 
workshop buikdansen, beeldhou-
wen in gasbeton, biljarten, brei-
en, lezing Dublin, lezing filosofie, 
wandeling langs de grachten, di-
gitaal fotoverwerken, schilderen, 
Frans en een high tea. 

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 docenten zijn aanwezig, zo 
ook buikdanseres Pètra uit Wilnis. 
Om acht uur is er een demonstra-
tie van de workshop buikdansen. 
Mia en Peggy, twee cursisten van 
Pètra’s buikdansschool, dansen 
een eigen choreografie op twee 
klassieke nummers. Leuk om eens 
te bekijken. Het totale cursusover-

zicht staat op www.cursusproject.
nl  Vanaf maandag 19 januari kunt 
u inschrijven bij de Rabobank of 
via internet, maar alleen nog voor 
de cursussen die niet zijn volge-
boekt. 
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 cursuspro-
ject@planet.nl als u de nieuws-
brief wilt ontvangen.

Koek en zopie voor groep 8 
van de Hoflandschool
Mijdrecht - Voor groep 8 van de 
Hoflandschool begint het school-
jaar erg goed. Na een dag hard wer-
ken, want er staat immers volgen-
de maand een Cito toets op het pro-
gramma, kregen zij van de juf een 
middag ijspret op de Kerkvaart.
Er werd naarstig gezocht naar re-

serveschaatsen voor kinderen die 
ze thuis niet hadden. Enkele kinde-
ren hielden het na de eerst poging 
bij glijden en sleeën.
Vier kinderen, die nog nooit de 
ijzers onder de voeten gehad had-
den, konden na een uur met de ge-
vorderden mee richting de brug aan 

het eind van de vaart. Met het zon-
netje erbij voelden de kinderen geen 
kou, maar de warme chocolademelk 
met koek ging er goed in. Alle kin-
deren verlieten aan het eind van de 
middag voldaan het ijs en waren er-
van overtuigd dat dit echt een feest-
middag was geweest.
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Brandweer Uithoorn wil 
kwaliteit behouden
(VERVOLG VAN VOORPAGINA)

Uithoorn - Zoals elk jaar werd ook 
dit jaar een korpsvergadering geor-
ganiseerd bij de brandweer in Uit-
hoorn. Tijdens die avond wordt het 
afgelopen jaar onder de loep ge-
houden, degenen die zijn bevor-
derd ontvangen hun certificaten 
en diploma’s en de ontwikkelingen 
en verwachtingen voor het komen-
de jaar komen aan de orde. Dit jaar 
was wel een speciale avond omdat 
drie korpsleden die twintig jaar bij 
het korps dienst doen een Konink-
lijke onderscheiding hebben gekre-
gen. Het gaat dan om Hans Meijer, 
Jan Klijn en Pieter Bos. Eric Kenter 
die 12½ jaar bij het korps zit kreeg 
ook een brandweeronderscheiding. 
Nico Theuns (kazerne manager) 
vertelt dat alle korpsleden (32 in to-
taal) op cursus zijn geweest. “Dat 
heeft ook te maken met het feit dat 
wij ons bezighouden met speciali-
saties en dan met name ongevalbe-
strijding gevaarlijke stoffen en dan 
speciaal gericht op ontsmetting. Het 
korps heeft dan ook de beschikking 
over een haakarmvoertuig waarop 
een container staat waar tien bur-
gers en acht gaspakdragers in ont-
smet kunnen worden. Het is ver-
plicht voor alle korpsleden om een 
certificaat hiervoor te behalen. Op 
dit moment telt het korps 30 man-
schappen afkomstig uit Uithoorn, 
De Kwakel en Amstelhoek. De hulp-
verlening bestaat tegenwoordig 
voor 70% uit technische hulpver-
lening en 20% is brandbestrijding. 
Dit in tegenstelling tot vroeger toen 
de nadruk veel meer op brandbe-
strijding lag. Dat heeft ook te ma-
ken met het feit dat de technische 
hulpverlening vroeger ook door de 

politie en BB werd gedaan. De be-
velvoerder is een opgeleide onder-
brandmeester of brandmeester. Op 
dit moment zijn er drie jongens in 
opleiding voor onderbrandmeester 
zodat er nu in totaal acht bevelvoer-
ders zijn die de leiding hebben op 
de auto. 

Incident
Als er een melding van een incident 
komt en een wagen moet uitruk-
ken moet er een bemanning van zes 
mensen op de auto zijn. Een bevel-
voerder, een chauffeur, een pomp-
bediende en vier brandwachten. 
Als je begint bij de brandweer word 
je brandwacht. Als je de verschil-
lende ragen hebt doorlopen en je 
wilt doorgroeien naar brandmees-
ter dan volgt eerst een sollicitatie-
procedure en word je zowel beoor-
deeld door een sollicitatiecommissie 
van het eigen korps maar ook door 
een extern competentiebureau. Ni-
co is zelf adjunct hoofd brandmees-
ter eerste klas (kazernemanager 
en officier van dienst). Het afgelo-
pen jaar werd gekenmerkt door drie 
grote branden. Een in De Kwakel 
en twee in Uithoorn waarbij bij el-
ke brand een slachtoffer te betreu-
ren viel. “Dit heeft een enorme im-
pact gehad op het korps”, vertelt Ni-
co Theuns “want dat maak je bij-
na nooit mee.” De oorzaak van de 
brand in De Kwakel is nog onbe-
kend, evenals de brand in de Jo-
han van Oldenbarneveldtlaan die 
ontstaan is in de gang. In de Jacob 
Obrechtweg is het vermoeden dat 
de brand is ontstaan door een siga-
ret op de bank. Dit soort incidenten 
wordt altijd intensief besproken met 
de hele groep. Bovendien is er de 
Botters (Brandweer Opvang Team) 

dat de mensen begeleidt. In totaal 
waren er 236 uitrukken in 2008, de-
zelfde score als twee jaar geleden 
en groter dan verleden jaar. Dat 
heeft te maken met het groter wor-
den van de gemeente, maar ook de 
gebouwen die complexer zijn ge-
worden. Ook is er sprake van loos 
alarm. Twee jaar geleden heeft het 
korps van Uithoorn in de zomer sa-
mengewerkt met Aalsmeer en was 
sprake van hetzelfde aantal uitruk-
ken. 

Dat is dit jaar niet gebeurd dus dat 
houdt in dat er sprake is van een 
toename. De mensen bellen ook 
eerder. Wat oud en nieuw betreft 
vond Theuns het extreem rustig. 
“Vroeger waren er altijd vreugdevu-
ren in De Kwakel en containerbran-
den. Dit jaar zijn wij noch op oude-
jaarsdag en -avond noch op nieuw-
jaarsdag in De Kwakel geweest. Er 
was sprake van enkele kleine vreug-
devuurtjes in Uithoorn. Maar wij 
hebben de mensen gevraagd of zij 
er last van hadden en dat was niet 
het geval. Er was ook geen sprake 
van gevaar en dan willen wij geen 
spelbreker zijn. Ook de schade aan 
scholen was minimaal in vergelij-
king met andere jaren en dan gaat 
het om kleine ruitjes. Ook was op 
enkele plaatsen door de bewoners 
het vuurwerkafval aangestoken en 
dan heb je dus ook geen afvalpro-
bleem.” Voor het komend jaar staat 
de ontwikkeling van het leiderschap 
op het programma en verdere pro-
fessionalisering. Ook wordt de na-
druk gelegd op het oefenen en de 
opleiding. Er wordt meer realistisch 
geoefend wat ook te maken heeft 
met het feit dat de landelijke nor-
men verhoogd zijn.

Stichting Serviam zet zich 
in voor het werk van 
missionarissen
Uithoorn - Bij vele oudere Uithoor-
naars is het Father Droogfonds een 
begrip. Op 14 september 1960 is het 
Father Droogfonds opgericht. Piet 
Droog werd op 10 juli 1960 als pries-
ter gewijd in de St. Jan de Doper pa-
rochie in de Schans. Al na enkele 
maanden, namelijk op 14 septem-
ber van datzelfde jaar, vertrok pater 
Piet Droog als missionaris naar Afri-
ka. Bart Verhaar, de huidige voorzit-
ter, vertelt: “Omdat de groep klasge-
noten toch wel graag in contact met 
elkaar wilde blijven ontstond er een 
intensieve briefwisseling. Maar om-
dat men Piet Droog ook graag wil-
de steunen kwam John van Dieren-
donck, eveneens een oud-klasge-
noot, op het idee om een fonds op te 
richten. Samen met enkele anderen, 
onder wie Nol Zaal (die nog steeds 
penningmeester is), werd het Father 
Droogfonds opgericht.” Maar omdat 
er natuurlijk meerdere missionaris-
sen en zusters waren die naar ont-
wikkelingslanden vertrokken wa-
ren, werd besloten om het gebied 
wat uit te breiden en werd het Fa-
ther Droogfonds omgezet in Stich-
ting Serviam (Ik zal dienen) en dat 
gebeurde op 22 juli 1971. In het ver-
leden zijn onder anderen Pater Piet 
Middelkoop gesteund die werkzaam 
was in Indonesië, maar inmiddels is 
overleden en Broeder Wim Ouds-
hoorn, ook een studiegenoot van 
Piet, eveneens overleden. Momen-
teel worden nog steeds de volgende 
missionarissen of het werk van deze 
missionarissen gesteund: het werk 
van Pater Piet Droog in Kameroen 
Afrika (sinds anderhalf jaar woon-
achtig in Nederland en vorig jaar 75 
jaar geworden), het werk van zuster 
Josephina Verlaan in Malawi Afri-
ka en Pater Henk Noordermeer nog 
werkzaam in Ghana (Afrika). Om 
het werk van deze missionarissen te 
steunen werden de meest uiteenlo-

pende acties georganiseerd. 

Acties
Nol Zaal kan zich al die acties nog 
heel goed herinneren. “In de jaren 
zestig werden er twee keer in de drie 
weken dansavonden georganiseerd 
in het bondsgebouw in Vinkeveen 
en bij de Rijk in Vinkeveen. Verschil-
lende bands en zangers en zange-
ressen traden op zoals the Blue Dia-
monds, Ria Valk, Willy en Willeke Al-
berti en Peter Koelewijn. Ik kan me 
nog herinneren dat we een keer 
een 1 april mop hebben uitgehaald 
en aangekondigd hadden dat Ria 
Valk zou komen. De mensen had-
den al zo’n vermoeden dat het om 
een grap ging en toen de voorzitter 
op het toneel kwam met een groot 
bord met 1 april erop moest ieder-
een wel lachen. Maar het was wel 
druk.” Maar er waren ook toneel-
avonden. John van Dierendonk zat 
in een amateurvereniging en van-
daar. Tussentijds hadden we dan 
een tombola. Het waren altijd komi-
sche stukken en één herinner ik me 
nog wel: ‘Mijn huis is mijn cel’. Maar 
ook voor de jeugd werden er activi-
teiten georganiseerd zoals filmmid-
dagen voor de jeugd in de Resmi 
en het Parochiehuis. Er waren teen-
agershows. Maar helaas ontstonden 
er onlusten. Dat had toch te maken 
met de rivaliteit van de dorpen on-
derling (Uithoorn en Vinkeveen la-
gen niet op zo’n goede voet met el-
kaar). Je kreeg last van incidentjes 
en bovendien is het zo dat de men-
sen nu niet meer voor zoiets te por-
ren zijn. Dat komt ook omdat er veel 
import is en veel van de nieuwe be-
woners kennen het Father Droog-
fonds helemaal niet. Nol Zaal weet 
ook nog wel dat in de begintijd ook 
een column in de media werd ge-
publiceerd met de kop ‘Post uit Ka-
meroen’. In de zomer waren er fancy 

fairs. Die werden in een grote tent 
gehouden aan het eind van de Prin-
ses Christinalaan.

Biertje
Er was schieten, vissen, balgooien, 
een rad van avontuur en natuurlijk 
gezellig een biertje drinken. Maar 
de voorbereidingen waren zwaar 
en bovendien werd er ingebroken 
en moesten er twee man slapen in 
de tent op een gegeven moment. En 
het werd ook te duur. Ook op het 
schoolplein aan de Christinalaan is 
een fancy fair gehouden. En verder 
natuurlijk de bekende eiertombola 
met Pasen. “Dan ging je met lootjes 
en een mand met eieren de straat 
op en op elk lootje stond of je en 
hoeveel eieren je gewonnen had. Er 
zijn in het verleden autopuzzeltoch-
ten georganiseerd, een fietspuzzel-
rit in samenwerking met de UWTC 
en wij verhuurden ons als Sinter-
klazen. “Ik was zwarte piet en om-
dat de schmink in die tijd nog niet 
zo best was kreeg je na vier dagen 
dat zwart er bijna niet meer af. De 
pakken leenden wij van de zusters 
in het klooster.” Ook is de Maas-
trichter Staar (mannenkoor) nog 
een keer opgetreden in de oude vei-
ling in Aalsmeer en er was het 25-
jarig bestaan van de stichting in de 
Meijert samen met Ton Post en ver-
schillende bands. Al in de jaren zes-
tig werd begonnen met kledingin-
zameling. Samen met de kienavon-
den die georganiseerd worden zijn 
dit de acties die Stichting Serviam 
tegenwoordig organiseert. Eenmaal 
per jaar is er een kledingophaalac-
tie maar de kleren kunnen ook afge-
geven worden. De kienavonden vin-
den plaats op 7 februari, 7 maart, 4 
april en 2 mei. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Bart Verhaar: tel. 0297-568737. 

Droogmaking Zuiderlegmeer 
belangrijk voor De Kwakel
De Kwakel - De allereerste neder-
zetting in het gebied van De Kwakel 
stond daar rond 1576 volgens ou-
de kaarten. In de loop van de elfde 
eeuw kwamen de eerste mensen in 
de omgeving van de Kleine Drecht 
(vanaf De Kwakel tot aan Vrouwen-
akker). Nadat het kapittel (colle-
ge van kanunniken) van St. Jan te 
Utrecht in 1085 door een ruil met de 
bisschop dit gebied kreeg ontstond 
de naam Proosdijlanden (proost is 
de voorzitter van het kapittel). Er 
was toen sprake van veeteelt op 
langgerekte percelen van wel 1200 
meter lang waarop de hoeves ston-
den. Deze verkaveling is nog te zien 
in de Banken. De bevolking breidde 
zich uit en er kwam meer behoefte 
aan veeteelt en na een paar 100 jaar 

lagen de landerijen en de sloten aan 
de Drecht. De Kwakel lag precies op 
de grens tussen Utrecht en Holland. 
Het gebied was in die tijd voorna-
melijk moeras en in de loop der eeu-
wen wilde men dit gebied toch gaan 
ontginnen. Dat werd gedaan door 
middel van molens en een soort 
sluizen. In de jaren twintig is de 
veenderij begonnen. De Zuiderleg-
meer vanaf Bilderdam, Kudelstaart 
tot aan De Kwakel was akkerbouw 
en De Kwakel werd gekenmerkt 
door veeteelt en later tuinbouw. Er 
werd mondjesmaat in de beginjaren 
handel gedreven met producten die 
op de boerderijen werden geprodu-
ceerd. Alles werd via het water ver-
voerd of via de sluis bij de Amstel of 
via de sluis bij het Zijdelmeer. 

Tolgaardenhuisje
Omdat de handel zich steeds meer 
uitbreidde wilde men hier ook wel 
wat aan verdienen en kwamen de 
tolhuissluizen waar je dus moest 
betalen voor de doorgang. Op de 
hoek van de Drechtdijk, het Kwakel-
sepad en de Boterdijk stond een tol-
gaarderhuisje. De droogmaking van 
de Zuiderlegmeerpolder heeft grote 
gevolgen gehad voor de ontwikke-
ling van De Kwakel omdat dit voor 
werkgelegenheid zorgde. De Kwa-
kel zelf is nooit afgeveend omdat 
men dit eigenlijk een te klein ge-
huchtje vond. Het duurde nog ruim 
twintig jaar voordat er landbouw 
ontstond en in de jaren vijftig kwa-
men de eerste kassen. Voor die tijd 
werd uitsluitend op de koude grond 

geteeld zoals verschillende soorten 
groenten: snijbonen, tuinbonen en 
augurken. In 1881 volgde de aan-
leg van de Drechtdijk en de Boter-
dijk. In oude papieren staat te le-
zen: ‘ontwerp tot het verbreeden en 
het grondweg inrigten van den Bo-
terdijk thans zijnde het voetpad van 
De Kwakel naar Uithoorn’. In 1884 
waren beide wegen gereed. Ergens 
anders staat weer te lezen: ‘ontwerp 
van een grindweg tusschen den 
Vrouwenakker en De Kwakel in de 
gemeente Uithoorn met aansluiting 
aan de weg door den droogmakerij 
Poel en de Legmeer’. 

Langelaan
De Drechtdijk was vroeger wa-
ter en liep voor de Rooms Katho-
lieke kerk langs. Toen kon je ach-
ter de Hondebuurt doorvaren naar 
het Zijdelmeer waar nu Langelaan 
woont. Waar nu het gemeentehuis 
staat was vroeger een sluis waar-
door je op de Amstel kwam richting 
Uithoorn of Amsterdam, Gouda en 
Leiden. In 1819 is de sluis gedempt 
vanwege het schaarse gebruik. Als 
de Drechtdijk bevroren was vond 

het vervoer per vrachtslee plaats. 
Door de aanleg van de Boterdijk 
en de Drechtdijk werd de verbin-
ding gemakkelijker en dat beteken-
de ontsluiting voor De Kwakel. Voor 
de aanleg van de Drechtdijk had de 
kleine Drecht alleenrecht voor al het 
vervoer vanaf De Kwakel tot aan het 
boerderijtje van Leenders. Er lag 
een smal voetpad en even verderop 
moest je per boot naar Vrouwenak-
ker. Voor veetransport werden pra-
men gebruikt omdat de weilanden 
over land moeilijk bereikbaar wa-
ren. De naam Quakel ontstond rond 
1600 en de naam verschijnt op een 
kaart uit de 16e eeuw. Het gaat dan 
om een voetweg van Kalslagen naar 
Huis ter Lucht (Laen tot dOudeQua-
kel). Bij het kruispunt van een voet-
pad en een waterweg lag een ge-
hucht de Quakel. Een Quakel is een 
bruggetje bestaande uit enkele la-
gen planken met dwarslatten tegen 
het uitglijden en waar de boten on-
derdoor konden varen. De eerste 
brug is waarschijnlijk rond 1500 ge-
bouwd. In de tweede helft van de 
17e eeuw kwam er een herberg met 
een kolfbaan. Er lagen scheeps-

werven aan de Boterdijk en aan het 
eind van de Drechtdijk (Vrouwen-
akker). Tussen de Kleine Drecht en 
Vrouwenakker voeren turfpontsche-
pen. Eind 17e eeuw staan op een 
kaart huizen vermeld aan de Kleine 
Drecht tot aan het vroeger Legmeer 
en aan de Boterdijk.

Omdat het grondwaterpeil steeg 
begon men met veeteelt. Maar ook 
met de veeteelt ging het niet zo best 
want rond 1740 brak de runderpest 
uit. Het aantal dorpelingen nam af. 
Er stonden boerderijen van melk-
veehouders waar boter, kaas ge-
maakt werd. Duitse seizoenarbei-
ders werden aangenomen voor de 
hooibouw. In 1913 kwam de tuin-
bouw en de eerste tuinders kwa-
men in de jaren twintig. In 1927 
kwam de eerste kas met bloemen-
teelt. Daarvoor werd alleen groen-
te in de kassen verbouwd. In de ja-
ren zeventig vindt er dan een gro-
te ruilverkaveling plaats in de tuin-
bouw en het boerenland werd ver-
kaveld naar tuinbouwgebied. Nu is 
De Kwakel echt een tuinbouwge-
bied geworden.



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 14 januari 2009

De Hoef - Héél schaatsminnend 
Nederland heeft afgelopen week-
end de schaatsen ondergebonden. 
Maar het is (tijdelijk?) weer voorbij, 
die fantastische belevenis van dat 
karakteristieke oer-Hollandse ge-
beuren. De ijssport is van en voor 
iedereen, voor jong en oud. Maar 
het kan een vervolg krijgen, ook al 
is de dooi ingevallen. Want wie wat 
meer wil weten over het schaatsen, 
over de geschiedenis en dat met 
eigen ogen wil aanschouwen, kan 
dat nagenoeg kosteloos doen bij 
ons eigen Rondeveense schaats-
museum. Buiten dat in het Friese 
Hindeloopen, kent het zijn gelijke 
niet in Nederland! U vindt het aan 
de Kromme Mijdrecht nr. 50 in De 
Hoef, op steenworpafstand van de 
Pondskoekersluis, herkenbaar aan 
het bordje Schaats- en Mutsmu-
seum ‘Koud aan de Dijk’. 

Achter een voormalig 100 jaar oud 
schippershuisje, nu getooid met een 
fraai rietendak, staat een loods. Daarin 
is het Schaats- en Mutsmuseum on-
dergebracht. En u gelooft uw ogen 
niet wat u daar ziet! Onder andere een 
schitterende collectie van meer dan 
500 paar schaatsen uit moderne en 
(betover)grootmoederstijd, waaronder 
heel bijzondere houten schaatsen en 
Friese doorlopers. Sterker nog, hier 
ziet u de eerste ‘schaats’, de glis, uit 
het bot van een koe vervaardigd. Het 
origineel dateert van het jaar 1250! 
Maar ook schaatsen uit de 18e en 
19e eeuw en van bekende Neder-
landers, als die welke bijvoorbeeld 
nog door de opa van wielrenner Joop 
Zoetemelk zijn gemaakt. Uniek zijn 
de schaatsen waarop Koningin Wil-
helmina en destijds Prinses Juliana 
hebben geschaatst. Hier ziet u ze. Bij 
veel schaatsparen staat op een kaartje 
vermeld van wie de schaatsen zijn of 
waar ze vandaan komen. De Gouden 
Schaats van marathonschaatskam-
pioen Richard van Kempen (de zoon 
van de museumeigenaar) staat ertus-
sen te pronken. Naast de ongelofelijke 
collectie unieke schaatsen staat een 
model van de brug van Bartlehiem, 
bekend van de Elfstedentocht; er is 
een prachtige collectie historische 
sleeën, waaronder ook werksleeën, 
maar tevens een unieke collectie ijs-
mutsen, truien, shirts en niet te ver-
geten elektrisch verwarmde (!) jassen 
van bekende schaatscoaches van 
weleer, vlaggen van KNSB-evene-
menten, attributen om schaatsen te 
slijpen, schilderijen, oude prenten en 

foto’s, een aangekleed levensgroot 
model van schaatster Marianne Visser 
en ga zomaar door. De geschiedenis 
van het schaatsen en alles wat met 
ijspret te maken heeft, vindt u hier. 
Werkelijk een prachtige verzameling! 
Uit navraag blijkt dat er maar weinig 
inwoners van De Ronde Venen zijn die 
dit weten! Ga er eens heen om te kij-
ken en zet u aan een van de kleurig 
gedekte tafels om te genieten van kof-
fie met koek uit de aanwezige koek- 
en zopie tent… Entree hoeft u niet te 
betalen, alleen de versnapering en op 
vrijwillige basis mag u een bijdrage 
stoppen in de melkbus bij de uitgang 
van het museum. Dat is louter bedoeld 
voor het onderhoud van het museum. 
Niet alleen particulieren zijn welkom 
om het museum te bezichtigen, maar 
ook groepen. Het liefst op afspraak. 
Dat kan winter en zomer door.

Ard en Keessie
Wie hebben deze ongelofelijke col-
lectie bij elkaar gebracht? Dat zijn An-
toon van Kempen en diens echtgenote 
Wil. Samen runnen zij hun (privé) mu-
seum. Antoon – Toon voor bekenden 
(74) – was in zijn werkzame leven riet-
dekker en was behalve een verdien-
stelijk wedstrijdschaatser uit de tijd 
van Ard en Keessie, ook een verza-
melaar van alles wat met schaatsen te 
maken had. Omdat hij door zijn werk 
en sport overal kwam en vertelde waar 
hij mee bezig was kreeg hij zodoende 
van her en der oude schaatsen en 
zocht daarbij de herkomst en de ver-
vaardiger. Hij en Wil verzamelden alles 
en sloegen dat op. Totdat zijn zoon Ri-
chard van Kempen als rietdekker zijn 
bedrijf overnam en de opslagruimte 
en werkplaats achter zijn woning vrij 
kwamen. De loods werd een aantal 
jaren geleden verbouwd en ingericht 
als Schaats- en Mutsmuseum. Het 
kreeg de naam ‘Koud aan de Dijk’. Een 
toepasselijke naam want als het ste-
vig vriest kan het behoorlijk koud zijn 
onder aan de dijk. Toon zelf kan des-
gevraagd de bezoeker nagenoeg alles 
vertellen over bepaalde typen schaat-
sen en hun herkomst. Maar ook over 
de Elfstedentochten van vroeger en 
de talloze andere voorwerpen uit zijn 
museum. Hij doet dat op een prettige 
en duidelijke manier waardoor men 
graag naar hem luistert. Toon is een 
wandelende schaatsencyclopedie. 
Beslist de moeite waard om er eens 
heen te gaan. 
U bent van harte welkom. Van 
te voren even bellen is gewenst: 
0297-593229.

De geschiedenis van glis tot klapschaats en nog veel meer…

Bezoek het Schaats- en Mutsmuseum 
‘Koud aan de Dijk’
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Kinderen van de Hoeksteen 
zorgen voor oer-Hollandse 
taferelen op de Kerkvaart
De Ronde Venen - We hebben er 
lang op moeten wachten maar nu 
is het dan eindelijk weer zover...
schaatsen op natuurijs.
En wat is er nu mooier dan tijdens 
de gymles, onder schooltijd, heerlijk 
met je vriendjes en vriendinnetjes te 
gaan schaatsen, een soort ouder-
wets ijsvrij dus eigenlijk.
Dit is wat de kinderen van de Hoek-
steen gedaan hebben, op dinsdag-
middag 6 januari op onze eigen 
Kerkvaart.
Onder een strakblauwe lucht, warm 

aangekleed, de één op hockey-
schaatsen, de ander op noren of 
kunstschaatsen en heerlijk met z’n 
allen genieten van het supermooie 
ijs.
Ook de juffen en meester lieten zich 
niet kennen en waagden zich ook 
op het gladde ijs.
Sommigen wat onwennig, anderen 
als volleerd schaatsers, iedereen 
deed zijn best en genoot er zicht-
baar van.
Koud was het wel! Maar ook daar 
was aan gedacht, want de ouder-

raad zorgde voor een heerlijk beker-
tje chocolademelk... bedankt moe-
ders! Ook groep 3 en 4 hebben lek-
ker geschaatst, alleen bleven zij iets 
dichter bij huis en hebben zich ver-
maakt op het slootje naast de school 
aan de Kogger. Groep 1 en 2 kwa-
men hen daarbij aanmoedigen en 
liepen al spelend en glijend tussen 
hen door.
Hopelijk blijft de winter nog even in 
ons land en kunnen onze kinderen 
het schaatsen weer flink onder de 
knie krijgen. 

1e PrinsenDweilBal levert 
E2437,25 op voor het 
Johannes Hospitium
De Ronde Venen - Ongeveer 350 
bezoekers, orkesten en carnavals-
verenigingen genoten afgelopen za-
terdag van 12 (!) verschillende optre-
dens van dweilorkesten en een half 
uur live muziek van zanger Quincy 
Smolders. Het werd een avond die 
men zich nog lang zal heugen. Ja-
ren 60 muziek, meezingers, heden-
daagse popnummers, klassiekers, 
kortom, alle soorten populaire mu-
ziek die men maar voor mogelijk 
kan houden passeerden de revue. 
Dit allemaal in gebouw Immitsj dat 
afgelopen zaterdag het decor was 
voor het 1e PrinsenDweilBal. 

Gastheren waren Dorst en de Huts 
Geklutste Kliek, respectievelijk het 
dweilorkest van muziekvereniging 
VIOS en de carnavalsvereniging van 
AJOC. Zij ontvingen dweilorkesten 
en carnavalsverenigingen uit heel 
Nederland. 
Onderstaand volgt een impressie 
van onze dweilende verslaggever:
“Als ik aan kom lopen zie ik dat Im-
mitsj (AJOC) middels een heuse ar-
tiestentunnel gekoppeld is aan ge-
bouw de Notenkraker (VIOS). Aan 
de ingang wordt vriendelijk de deur 
voor mij open gedaan door profes-
sionele beveiligingsmensen, brrrr…. 
koude klus maar goed geregeld 
denk ik in mezelf. Het onthaal in het 
versierde clubgebouw voelt aan als 
een warm bad, een 3 trapspodium, 
een trust vol met verlichting, spot-
lights, en lasers aan het plafond zor-
gen voor een oergezellige zaal.  
Om acht uur opent Gerrit van Vliet 
de avond en vertelt hoe het goe-
de doelenfestival is ontstaan en 
voor welk goed doel dit eerste jaar 
is gekozen. De keus is, zo vertelt 
hij, op het Johannes Hospitium ge-
vallen omdat men vindt dat er ook 
een andere kant van het leven is en 
het niet altijd feest is. In het bijzon-
der de inzet van de vele vrijwilligers 
die werkzaam zijn bij het hospiti-
um heeft ze als organisatie aan het 
denken gezet en doen besluiten het 
hospitium en haar vrijwilligers een 
financieel steuntje in de rug te ge-
ven. Een bestuurslid van het Hospi-
tium geeft nog een korte uitleg over 
wat het hospitium doet en betekent 
voor de terminale patiënten en hun 
familie. 
Daarna gaat het feest echt begin-
nen en bijten De Vattebieren uit Til-
burg het spits af. Al snel is de zaal 
gevuld met een, op de muziek, mee-
dansende menigte. Dat belooft wat 
voor de verdere avond! De Papkle-
pels uit Culemborg nemen het mu-
zikale stokje over. Als de laatste no-

ten van het openingsnummer weg-
sterven, hoor ik een toehoorder zeg-
gen “Zo, dat swingt lekker, ze zijn 
echt goed!” Wehnou uit Katwijk 
treedt als 3e orkest op, die jongens 
spelen lekker stevig en de energie 
en het plezier spat er vanaf. De No-
tenhakkers uit Weesp worden door 
presentator Robert Stoesser als 4e 
orkest aangekondigd. Een stijlvolle 
groep met een lekkere sound, oude 
rotten in het vak. Mede-organisator 
Dorst uit Mijdrecht speelt er daar-
na vrolijk op los, hun eerste set staat 
als een huis en ze krijgen de zaal 
goed mee. Voornamelijk de Katwij-
kers gaan op de dansvloer helemaal 
uit hun dak. Het laatste orkest, voor 
de break met zanger Quincy Smol-
ders, is Kap nah uit Den Haag. Al ja-
ren timmeren zij als orkest aan de 
weg, ook deze keer hebben zij een 
geweldige set in elkaar gezet. Als 
laatste orkest hebben ze mee dat 
de zaal al lekker los is gekomen. 
Jammer is alleen dat de organisa-
tie hun set vroegtijdig moest afbre-
ken, omdat zanger Quincy Smol-
ders niet langer kon wachten i.v.m. 
nog een optreden elders in het land. 
Niet leuk natuurlijk voor een kapel 
die zoveel aandacht besteedt aan 
de opbouw van haar set.
 
Quincy zorgt na een koude start 
voor een hossende zaal en de tem-
peratuur begint te stijgen, dit maakt 
de kelen dorstig. De vele vrijwilligers 
hebben dan ook de handen vol aan 
de verkoop van consumptiebonnen, 
het schenken van frisdrank en het 
tappen van glazen bier. De organi-
satie van het PrinsenDweilBal heeft 
alles goed geregeld!

Na Quincy spelen alle kapellen nog 
een tweede set. Na een optreden 
van één van de kapellen zie ik een 
muzikant uitblazen in de gang. “En 
dan zeggen ze dat je niet sport!” 
zucht zij. Ik vraag of zij het naar haar 
zin heeft. “Het is heel leuk, leuk om 
elkaar hier te ontmoeten”, is het ant-
woord. Dat het festival goed aan-
slaat bij het publiek blijkt als we al-
len een stap opzij moeten doen om 
plaats te maken voor een polonai-
se die onze kant opkomt. “Het moet 
niet gekker worden!” roept een toe-
schouwer lachend. Ik vraag een fan 
van Weh Nou hoe hij het allemaal 
beleeft. “Dit is veel leuker dan een 
bezoek aan het café, veel gemoede-
lijker. Ik ga vaak mee en vindt het 
fantastisch.” Dat het dweilgala niet 
alleen muziekliefhebbers trekt uit de 
directe omgeving blijkt als ik in ge-
sprek kom met mensen uit Soest. ‘Ik 

ben gek van muziek en heb 6 jaar 
lang beroepsmatig gespeeld maar 
speel nu niet meer. Toen ik zat te 
googelen zag ik dat hier een dweil-
festival was. Ik heb direct gemaild 
en gevraagd of er nog kaartjes te 
koop waren. En nu ben ik hier’. Ze 
genieten zichtbaar van alles om hun 
heen. Ongevraagd krijg ik te ho-
ren dat de man die naast hem staat 
graag trombone wil gaan spelen, de 
persoon in kwestie wordt in con-
tact gebracht met de voorzitter van 
DORST, wie weet zien we hem vol-
gend jaar al op het podium staan. 

Muziek verbroedert
Als laatste van de avond treedt 
DORST op, halverwege hun set 
wordt er gestopt en neemt één van 
de vrouwelijke muzikanten de mi-
crofoon over. Grote Trom speler Ri-
chard Reurings wordt in het zonne-
tje gezet, Richard gaat DORST ver-
laten om zijn muzikale carrière voort 
te zetten bij de Blaasbalgen, één 
van Nederlands beste orkesten, een 
promotie dus.

Dat het de Bandleden pijn doet dat 
hij vertrekt blijkt wel uit de emoties 
die bij enkelen opspelen. Ook Ri-
chard heeft het er duidelijk moei-
lijk mee, zo ervaar ik als publiek dat 
een dweilorkest dus ook een hech-
te vriendengroep is. Dat muziek ver-
broedert heb ik trouwens de hele 
avond ervaren, wat een sfeer en col-
legialiteit onder de muzikanten en 
orkesten onderling, in de loop van 
de avond zie je allerlei sociale con-
tacten ontstaan. Fantastisch, ik heb 
ervan genoten, ik was nog nooit op 
een dergelijk festival geweest maar 
kom zeker terug volgend jaar.

Dankzij de inzet van velen en de fi-
nanciële en materiële ondersteuning 
van een groot aantal sponsoren, te 
weten Gerrijn, Martinus Tours, Par-
ket Plaza, Korver metaalbewerking, 
ReVe tuinen, klussenbedrijf Chuc-
ky, Brouwer Transport, Bert van der 
Plas Sloop-werken, Brasserie de 
Waard, Eetcafé de Buurvrouw, Café 
Sens, Reurings ETB, RS webmaster 
en MZ beveiliging kan de organisa-
tie van het PrinsenDweilBal terug-
zien op een zeer geslaagd 1e Prin-
senDweilBal. Proficiat mannen, De 
Ronde Venen is een groots evene-
ment rijker. Gezien de reacties komt 
er zeker een vervolg zegt voorzit-
ter van Vliet, houd er dus vast reke-
ning mee en zet zaterdag 9 januari 
2010 maar vast in de agenda, want 
het 2e PrinsenDweilBal mag u niet 
missen!” 

Vida makelaars steunt het 
KiKa-fonds!
Mijdrecht - Stichting KiKa brengt 
geld bijeen voor onderzoek naar de 
bestrijding van kinderkanker.

Bijna 30% van alle kinderen met 
kanker sterft nog steeds aan deze 
ziekte, terwijl er dankzij nieuw ge-
nenonderzoek een sprong vooruit 
gemaakt kan worden. In de maand 

december heeft Vida makelaars Ki-
Ka beren verkocht. Hiermee is met 
dank aan alle kopers een bedrag 
van 350,- euro binnengehaald. Vi-
da makelaars zal dit bedrag verdub-
belen naar 700,- euro. Met de op-
brengst van de KiKa beren kan er 
nog meer onderzoek gedaan wor-
den naar het genezen van kinder-

kanker. Tevens is er een kleurwed-
strijd gehouden. Eva Turk uit Wilnis 
heeft de mooiste kleurplaat ingele-
verd en heeft hiermee een mooie Ki-
Ka beer gewonnen.

Veel plezier ermee! Samen met ma-
kelaar Martine Duchhart–van Acker 
poseert zij trots met de KiKa beer. 

V.I.O.S. jaaruitvoering
Mijdrecht – Dit jaar vindt de V.I.O.S. 
jaaruitvoering op zaterdagavond 31 
januari en zondagmiddag 1 februa-
ri plaats. In het sfeervolle Partycen-
trum De Meijert zullen alle afdelin-
gen van de vereniging het publiek 
vermaken met muziek, spectaculair 
slagwerk en majoretteshows.
De ervaren muzikanten en majoret-
tes maar ook de allerjongsten zullen 
hun beste beentje voorzetten. Deze 
avond speelt de showband onder-
meer de muziek van de nieuwe tap-
toeshow “With or without you”. De-
ze nieuwe show op muziek van de 
legendarische Ierse popformatie U2 
zal in april in première gaan. V.I.O.S. 
kan nog muzikanten en majoret-

tes gebruiken voor deze show. Ben 
je een ervaren muzikant of zoek je 
als majorette een uitdaging, meld je 
dan nu aan bij voorzitter Marcel van 
Scheppingen (06-20707280).
Er is een speciaal plekje ingeruimd 
voor een optreden van de Music-
Kidz. Deze kinderen zullen laten zien 
en horen wat zij in de gratis lessen 
die zij vanaf september volgen alle-
maal al geleerd hebben. Op de za-
terdagavond is er een grote verlo-
ting met prachtige prijzen beschik-
baar gesteld door winkeliers uit de 
regio en een gezellige afterparty. De 
uitvoering begint op zaterdagavond 
om 20.00 uur en op zondagmiddag 
om 14.00 uur. De zaal gaat een half 

uur voor aanvang open. De entree-
prijs is vijf euro per persoon. Alleen 
op zondagmiddag is de entree voor 
kinderen tot 12 jaar gratis, mits on-
der begeleiding van een volwasse-
ne. Kaartjes kunt u aan de zaal ko-
pen. Maar wilt u zeker zijn van een 
plaats, koop dan uw kaartjes vanaf 
aanstaande zaterdag op één van de 
voorverkoopadressen. In Mijdrecht 
is dat Primera De Jong in Winkel-
centrum de Lindeboom en in Vinke-
veen tussen 16.00 en 20.00 uur bij 
de familie v.d. Linden aan de Snip-
penlaan 31. Voor informatie over 
V.I.O.S. en dweilorkest DORST kunt 
u terecht op www.vios-midreth.nl en 
www.dweilorkest-dorst.nl.



Maak vogels blij deze winter!
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert op woensdag 21 
januari een themamiddag voor kin-
deren van 8-10 jaar. Deze middag 
gaan ze voor de vogels zorgen.
Nu is het erg koud buiten en de vo-
gels hebben moeite hun voedsel te 
vinden. Op het NME centrum kun-
nen kinderen vetbollen en pinda-
kettingen maken die ze mee mo-

gen nemen om thuis op te hangen. 
Ook gaan de kids nestkastjes bou-
wen, waarin de vogels in de lente 
hun nest kunnen bouwen.
Het is handig als je zelf een hamer 
mee neemt! De themamiddag duurt 
van  13.30 tot 16.30 uur. De toegang 
is één euro, als bijdrage in de kos-
ten. Als je mee wilt doen moet je je-
zelf wel vóór maandag 19 janua-

ri opgeven bij het NME centrum. Er 
kunnen 20 kinderen meedoen. Geef 
je snel op, want vol is vol.
NME centrum de Woudreus is ge-
vestigd aan de Pieter Joostenlaan 
28A in Wilnis. Telefoon (0297)273692 
Voor meer informatie neem je con-
tact op met Susan Postma, educa-
tief medewerker NME centrum de 
Woudreus. (0297)273692.

De Hoef - De Antoniusschool heeft 
donderdag een onvergetelijke mid-

dag ijspret gehad dankzij de inzet 
van IJsclub Hou Streek uit De Hoef.

Alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 
werden om 13.00 uur op de plaatse-
lijke ijsbaan verwacht.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 kon-
den schaatsen en sleetje rijden op 
de ijsbaan van IJsclub Hou Streek 
met gezellige muziek erbij.
Voor de leerlingen uit groep 5 t/m 
8 was er een tourtocht uitgezet. Er 
was de mogelijkheid om 5, 10 of 15 
km te schaatsen.
Dus met een stempelkaart in de 
aanslag trok er een lint van kinde-
ren op de schaats door de polder-
sloten van De Hoef. Een prachtig, 
zeldzaam plaatje met op de ach-
tergrond al dat rijp nog op de bo-
men. Onderweg een paar keer klu-
nen over een stuk tapijt, op naar de 
volgende stempelpost.

Aan het eind van de tourtocht le-
verden de leerlingen vol trots hun 
stempelkaart in en werden beloond 
met een schaatsdiploma en een me-
daille. Verder was er voor iedereen 
een lekker broodje warme worst en 
warme chocomel. Al met al was het 
een geweldige middag! IJsclub Hou 
Streek Enorm bedankt namens de 
kinderen en hun ouders!
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IJsclub ‘Hou Streek’ zet 
zich in voor Antoniusschool

Rabobank breidt haar 
effectendienstverlening uit
De Ronde Venen - De beleggings-
specialisten van Rabobank Veen-
stromen en Bodegraven-Woerden 
bundelen vanaf januari 2009 hun 
krachten om hun beleggingsklan-
ten nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Klanten die gebruikmaken van 

maatwerkdienstverlening op het ge-
bied van effecten worden voortaan 
door het nieuwe Team Beleggen ge-
adviseerd. 
Voor de klant betekent de samen-
werking een hogere advieskwaliteit, 
omdat de kennis van beide banken 

is samengevoegd. Voor de rest ver-
andert er weinig voor de klant. Ook 
biedt het nieuwe team een groter 
aantal adviseurs. Op de foto ziet u 
het nieuwe Team Beleggen. Het 
team is gevestigd op Bozenhoven 
93 in Mijdrecht.

Ook leerlingen De Pijlstaart 
bonden de schaatsen onder
Vinkeveen – Donderdagmiddag 8 
januari zijn de leerlingen uit groep 4 
en 7 van obs De Pijlstaart in Vinke-
veen het ijs opgegaan.

De gymtas mocht dit keer thuis blij-
ven maar de schaatsen moesten 
mee naar school.

Opgewonden liepen de kinderen in 
een lange rij naar het water achter 
de huizen bij Kerkelanden (tussen 
Achterveld en Heulweg).

Een enkeling pakte de stoel maar 
het merendeel had in de kerstva-

kantie al goed geoefend en schaats-
te er flink op los.

Na een paar baantjes schaatsen 
werden de kinderen uit groep 4 
door een moeder getrakteerd op 
warme chocomel (met slagroom) en 
een heerlijke koek.

Na een uurtje schaatsen verlieten 
de kinderen met hoog rode konen 
het ijs. 
De kinderen kijken al uit naar de 
volgende schaatsles.

Dansen met de 55-plussers
De Ronde Venen -  Ook dit jaar 
krijgt u weer de kans om op wereld-
se muziek te bewegen. Dat is niet 
alleen goed voor het lijf, maar ook 
voor de geest.
Muziek, ritme en bewegen geven u 
een blij gevoel. Ook de contacten 
onderling zijn van belang. Samen 
koffie of thee drinken en gezellig 
babbelen hoort daar ook bij. Dat al-

les op maandagmorgen om 10.30 in 
de ontspanningsruimte van Gerar-
dus Majella en maandagmiddag om 
13.30 uur in de ontspanningsruimte 
Vinkenoord van het Mariaoord , een 
heel goed begin van de week.
Om het jaar goed te beginnen is 
Spel en Sport 55 plus op maandag 5 
januari het nieuwe dansjaar gestart 
met het nieuwjaarsbal, onder genot 

van een hapje en een drankje.
Er is nog voldoende plaats voor 
nieuwe deelnemers, zowel mannen 
als vrouwen.

Voor meer informatie kunt u na 18 
januari contact opnemen met het 
bestuurslid van de stichting Spel en 
Sport 55 plus, Nol Wernert, tel. 06-
14807130/0297-286821.

Natuur in de seizoenen
Wilnis - Bij de christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging Pas-
sage komt woensdag 21 januari een 
medewerker van Natuurmonumen-
ten Zuid-Holland met een diapre-
sentatie over het onderwerp “Na-
tuur in de seizoenen”. Met prachti-

ge dia’s wordt getoond hoe de flo-
ra en fauna zich ontwikkelt door de 
seizoenen.

Van de broedende vogels in de lente 
gaan we naar de bloemenpracht in 
de zomer, naar de herfstkleuren en 

eindigen met de mooie winterland-
schappen. Zo zien we dat zelfs iede-
re maand zijn eigen specifieke na-
tuur en weerkenmerken heeft.
De avond is in De Schakel aan de  
Dorpsstraat 20 in Wilnis en begint 
om 20.00 uur.

Orgelconcert door Gert 
Oost in de Janskerk 
te Mijdrecht
Mijdrecht - Dr. Gert Oost, musico-
loog/organist, geboren in 1942, stu-
deerde orgel aan het Amsterdams 
Conservatorium bij Dr. Anthon van 
der Horst en bij Albert de Klerk. In 
1968 slaagde hij, met onderschei-
ding, voor het einddiploma solospel 
orgel. In 1970 behaalde hij de Prix 
d’excellence voor zijn orgelspel. Ook 
studeerde hij muziekwetenschap 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 
1975 promoveerde hij op een proef-
schrift over De orgelmakers Bätz 
(1739-1849).
Als musicoloog beijverde Gert Oost 
zich vooral op het gebied van de 
Nederlandse muziekgeschiedenis 
in de 18e en de 19e eeuw. Hij pu-
bliceerde op dit terrein diverse stu-
dies, muziekuitgaven en cd’s, o.a. 

“Orgels van Oranje” met muziek uit 
het Koninklijk Huisarchief en “Ne-
derlandse Klaviermuziek uit de 18e 
eeuw” op de orgels van de Universi-
teit Utrecht. Bij zijn afscheid van de 
Gotische zaal in Den Haag (septem-
ber 2007) verscheen de cd ‘Oost op 
z’n Lest, Bätz op z’n Best’.
Als organist is Gert Oost verbonden 
aan de Schola Davidica en aan de 
Universiteit Utrecht. Zijn concert-
praktijk omvat een breed repertoire 
uit diverse stijlperioden.
In 2007 werd Gert Oost koninklijk 
onderscheiden vanwege zijn ver-
diensten voor de Nederlandse mu-
ziekbeoefening.

Uit het voorgaande blijkt dat Gert 
Oost een Bätz-kenner bij uitstek ge-

noemd kan worden. Daarom is men 
heel blij dat deze Bätz-specialist be-
reid is een concert te geven op het 
mooie Bätz-orgel.

Dat hij zeer creatief is in het sa-
menstellen van een programma was 
reeds bekend, maar dit is écht heel 
erg leuk:
Lang zullen zij leven! Hommage aan 
de jubilarissen van 2009: Handel († 
1759), Haydn († 1809) en Mendels-
sohn Bartholdy (* 1809). Gert Oost 
speelt werken van deze componis-
ten en hun tijdgenoten. Zeker de 
moeite waard!
Zaterdag 17 januari a.s. in de Jans-
kerk aan de Kerkstraat in Mijdrecht. 
20.00 uur. Gratis toegang (schaal-
collecte aan de uitgang).

Een ontmoetingsavond 
rond St. Jan de Doper
Amstelhoek - Stichting B.O.U.D. 
Uithoorn en Actiegroep ‘Open de 
Kerk’ houden dinsdag 20 januari a.s. 
om 20.00 uur een bijeenkomst over 
de persoon Johannes de Doper in 
dorpshuis Ons Streven aan de En-
gellaan 3 in Amstelhoek. De inleider 
van deze avond is ds. H.J.J.M. Tac-
ken, predikant van de Janskerk in 
Mijdrecht. Met woord, beeld en ge-
luid zal hij de persoon van Johan-
nes tot leven brengen, zodat wij zijn 

boodschap kunnen horen en begrij-
pen.
Als patroon van de kerk in de Schans 
is hij een figuur die de parochianen 
aanspreekt. Rond zijn persoon wor-
den alle parochianen en oud-paro-
chianen van de Schans uitgenodigd 
om samen te zijn en na afloop door 
te praten en bij te praten. Ook an-
dere belangstellenden zijn uiterma-
te welkom om kennis te nemen van 
zijn leven.

De entree is gratis en de koffie zal 
voor u klaar staan. Na afloop is het 
boekje ‘Johannes de Doper. Wegwij-
zer en Naamgever.’ te koop, waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
de restauratie van de Janskerk. 

Mocht u problemen hebben met 
vervoer, kunt u bellen met mevrouw 
A. van Muijen, tel. 525556, die er-
voor zal zorgen dat u gehaald en ge-
bracht wordt.
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Bingo
Amstelhoek - De vierde bingo-
avond van Buurtvereniging Am-
stelhoek vindt komende zater-
dag 17 januari plaats en begint 
om 20.00 uur; de zaal is open 
vanaf ongeveer 19.00 uur.

Er worden 10 ronden gespeeld 
met mooie prijzen. De hoofdprijs 
is een weekend/midweek in va-
kantiepark Arcen.
De organisatoren van deze bin-
go rekenen op een grote op-
komst. 
Tot ziens op aanstaande zater-
dag bij Buurtvereniging Am-
stelhoek aan de Engellaan 3a in 
Amstelhoek.

Bijzondere expositie over 
‘de dood’ en alles wat 
daarmee samenhangt
Uithoorn - Misschien is het even 
schrikken bij binnenkomst in het 
fort aan de Drecht als blijkt dat de 
tentoonstelling die daar net ge-
opend is over ‘de dood’ gaat. Bij de 
ingang hangt een cocon met deksel 
en er staat een huisaltaar. De hele 
expositie die op zondag 11 janua-
ri geopend werd staat in het teken 
van het hiernamaals. “Een bijzon-
dere tentoonstelling” was de me-
ning bij binnenkomst en dat is ze-
ker waar,  want hoe vaak zal het ge-
beuren dat er een tentoonstelling 
plaatsvindt over dit onderwerp. Ook 
het verhaal dat voorgelezen werd bij 
de opening en begeleid door ‘mu-
ziekklanken’ door middel van ge-
bruiksvoorwerpen stond in dit teken 
want het verhaal ging over een man 
die bezoek krijgt van de dood maar 
daar nog niets van wil weten maar 
belooft dat hij zelf wel naar de dood 
toe zal komen als het zo ver is. Maar 
de dood wil in de tussentijd wel wat 
onderpanden zoals een stukje vitali-
teit, wat haren, het licht uit zijn ogen 
en zijn linkerbeen. Sonja Bruning 
die de expositie inleidde, gaf aan 
dat het de Christelijke traditie is om 
iemand of in een kist te begraven of 
te cremeren maar dat deze exposi-
tie nu wil proberen om deze traditie 
te doorbreken. “Herinneringen aan 
de overledenen kan op zulke ver-
schillende manieren plaatsvinden 
en soms op prachtige wijze. 

Lijkwade
Zo is hier een eigengemaakte baar 
met een prachtige lijkwade, er zijn 
troostdoeken, herinneringstasjes. 
Maar de basisgedachte is toch wel 
het opstijgen van de ziel vanuit het 
donker (aarde) naar het licht (de he-

mel).” Chris Esser, een van de kun-
stenaars die een wigwam van vilt 
heeft tentoongesteld, vertelt dat zij 
geboren is in Keulen. “Ik woon nu 
ongeveer de helft van mijn leven in 
Amsterdam. Ik was klaar met mijn 
studies aan de universiteit in Duits-
land en ik kwam toen op een keer-
punt. Ik wilde een andere taal spre-
ken en ik dacht als ik de sfeer van 
Amsterdam voeg bij mijn Duitse ei-
genschappen dan krijg ik een be-
ter leven, dan word ik een geluk-
kiger mens. Maar ach, zegt Chris 
“je neemt je verleden altijd mee”. 
Ik voelde mijn Duits zijn als bezwa-
rend. Ik wou wat speelser worden in 
Nederland en daarom gaf ik mij ook 
op voor een opleiding als mimespe-
ler. Vanuit de boeken op het podi-
um. Toen begon eigenlijk mijn zoek-
tocht . Ik wilde mijn plaats als kun-
stenaar vinden. Ik heb altijd al veel 
getekend en geschilderd en gefoto-
grafeerd en ik wilde altijd al naar de 
kunstacademie. Ik werd toen aan-
genomen voor de fotografieoplei-
ding maar kwam terecht in het ma-
ken van een videoprogramma. Ik 
heb toen video’s gemaakt voor kun-
stenaars en Inge Evers, ook een van 
de kunstenaars die exposeren, gaf 
een workshop en ik heb toen een 
film gemaakt over haar lesgeven. 

Vilt
Ik heb een film gemonteerd over een 
internationaal viltsymposium. Dat 
was eigenlijk de eerste keer dat ik in 
aanraking kwam met vilt. Toen vroeg 
een leerkracht mij of ik samen met 
leerlingen met vilt wilde werken. Ik 
dacht dat heb ik nooit gedaan maar 
ik heb het gedaan en zo is het ver-
der gegaan. Ik bewerk de wol met 

andere stoffen. Zoals een paar me-
ter zijde waar ik plukje voor pluk-
je wol op leg. Dat behandel ik dan 
met warm water, zeep en wrijving 
en dan wordt het vilt. Dat is eigenlijk 
het vervilten. Ik maak ook mijn eigen 
kleding. Maar wat voor mij belang-
rijk is dat ik elke dag ‘count my bles-
sings’. Het is zo wonderbaarlijk als je 
bedenkt dat wij hier op een planeet 
leven met zuurstof. Je bent maar zo 
nietig in dat grote geheel. Veel na-
tuurvolken beseffen die grootsheid 
veel beter dan wij. Zij eren het leven 
en de natuur en weten hun plaats 
daarin.” Wat de wigwam betreft ver-
telt Chris dat zij eigenlijk een soort 
schuilhut wilde maken zodat men-
sen zich na de tentoonstelling even 
terug konden trekken.

“Maar het is een wigwam geworden 
die eigenlijk de cyclus van de vrouw 
verbeeldt”, aldus Chris Esser. En er 
zijn nog veel meer objecten te zien. 
Zoals een cocon die vanaf een trap 
in de expositieruimte komt met een 
uitleg in foto’s van de procedure bij 
een cocon van Bertina Slettenhaar. 
Bertina vertelt dat de cocon ge-
maakt is van vilt gecombineerd met 
handgeverfde zijde, organza en lin-
nen en katoenen stoffen.
Een kleurig drieluik van transforma-
tie van Marite La-Haye, verschillen-
de keramieken van Saskia Tempel-
man evenals diverse tekeningen. 
Verschillende urnen van Margriet 
Zwarthoed en een oerbaar met lo-
tuswade van Els Goeman Murman. 
Een biografie in pictures, en vlinder-
mandjes eveneens van Els Goeman 
Murman. Deze bijzondere tentoon-
stelling is nog te zien tot en met 22 
februari.

Het Volendams Opera Koor 
opnieuw in R.K. Kerk
De Ronde Venen - Het eerste con-
cert dit jaar in de R.K. Kerk van 
Mijdrecht-Wilnis is gelijk al raak. De 
Vrienden van het  Monument Jo-
hannes de Doper zijn er namelijk 
opnieuw in geslaagd het beroemde 
Volendams Opera Koor te contrac-
teren voor een concert in haar fraai 
gerestaureerde kerk met de bijzon-
dere akoestiek op zondag 1 febru-
ari a.s. Het concert begint op 15.00 
uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur. 
Het Volendams Opera Koor, op-
gericht in 1951, telt ruim honderd 
vrouwen en mannen, die het zingen 
tot hun grootste hobby hebben ge-
maakt. Jaarlijks ontvangt het koor 
een groot aantal uitnodigingen. Tal-
loze concerten zijn dan ook gege-
ven in binnen- en buitenland, waar-
bij werd opgetreden met beroem-
de solisten als Christine Deutekom, 
Rudolf Schock, Antonio Salvarezza, 
Henk Poort en  Marco Bakker.
Ook veel bekendheid verkreeg het 
koor door medewerking aan tele-
visieuitzendingen van het Prinsen-
grachtconcert, het programma “Una 
voce particulare” en het bijzonde-
re programma ter ere van het zilve-
ren regeringsjubileum van Koningin 
Beatrix.
Het koor staat onder leiding van Pe-
ter Schlamilch, die studeerde aan 
het Utrechts Conservatorium en het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Hij dirigeerde tal van opera’s 
en operettes in binnen- en buiten-
land en is thans als vaste dirigent 
verbonden aan verschillende grote 
en bekende koren.

Beroemd
Wereldberoemde werken uit het 
operarepertoire van onder meer de 
componisten Verdi, Puccini, Masca-
gni, Donizetti, Lehár, Bellini, von We-

ber en Johann Strauss zullen worden 
uitgevoerd. Solistische medewer-
king wordt verleend door de Ame-
rikaanse sopraan Dorothy Grandia, 
die heeft geschitterd in tal van ope-
ra’s in de Verenigde Staten en daar-
buiten, en bekend is op de grote in-
ternationale concertpodia.

Ook zijn glansrollen weggelegd voor 
de tenor Bart Poort en de bas Jan de 
Boer, beiden talent uit de eigen ge-
lederen van het koor, die vele solo-
partijen voor hun rekening hebben 
genomen bij verschillende Neder-
landse operetteverenigingen.
De instrumentale begeleiding wordt 
verzorgd door concertpianist Jor-

rit van den Ham, terwijl verder me-
dewerking wordt verleend door het 
Blaaskwintet Hi-Five, bestaande uit 
Pieter Hoflands (dwarsfluit), Frank 
Hendriks (hobo), Ferdinand Weijs 
(klarinet), Henk van den Bos (hoorn) 
en Anja van den Bos (fagot).

Bijzonder
Twee jaar geleden trad het Volen-
dams Opera Koor al met veel succes 
op in de Johannes de Doperkerk en 
ook nu belooft het weer een bijzon-
der concert te worden, dat de vele 
liefhebbers van het populaire ope-
ragenre nog lang zal heugen.

De toegangsprijs bedraagt 17,50 eu-
ro . Houders-CJP, 65+ en donateurs 
van de Stichting Monument beta-
len 15.00 euro. Net als twee jaar ge-
leden verwacht de organisatie dan 
ook – met 500 beschikbare plaatsen 
– een ‘uitverkocht huis’.
In de voorverkoop zijn kaarten ver-
krijgbaar in Mijdrecht bij Drogiste-

rij Nap, in Wilnis bij Drogisterij De 
Nagtegaal en in Vinkeveen bij Dro-
gisterij De Bree.
De eventueel resterende kaarten 
zijn nog verkrijgbaar voor de aan-
vang van het concert bij de ingang 
van de kerk.

Wereldmaaltijd ter 
stimulering van een 
eerlijke voedselverdeling
Regio - Het begrip Wereldmaaltijd 
is waarschijnlijk wel bij velen be-
kend. Maar of dat ook het geval is 
met de achtergrond en het waarom 
is een andere kwestie. Waarom is de 
Wereldmaaltijd ontstaan. De achter-
liggende gedachte is om mensen 
bewust te maken van het eerlijk ver-
delen van voedsel over de gehele 
wereld. Stichting WereldDelen heeft 
berekend wat elke wereldbewoner 
zou kunnen eten als de wereldvoed-
selproductie eerlijk verdeeld zou 
worden. Die hoeveelheid voedsel 
noemt men dan de Wereldmaaltijd. 
De Wereldmaaltijd bestaat uit diver-
se ingrediënten zoals aardappelen, 
graan, maïs, rijst en dergelijke. Maar 
geen vlees en vis. Op zaterdag 10 ja-
nuari was de Wereldmaaltijd geor-
ganiseerd in het Alkwin Kollege. In-
middels is dit de vijfde keer en het 
initiatief is destijds genomen door 
GroenLinks. Ria Zijlstra vertelt dat 
al snel D66 zich ook aansloot, even-
als Gemeentebelangen. Deze keer 
waren ook jongeren van de Schut-
se er bij betrokken die ook meehiel-
pen met koken en serveren. “In het 
begin werd er door vrijwilligers ge-
kookt maar omdat we nu met zo’n 
vijftig mensen zijn is dat niet meer te 
behappen en hebben wij een echte 
chef-kok”, aldus Ria. De maaltijd be-
stond uit een rode linzensoep, met 
bleekselderij en aardappel, Quinoa 
graan uit Zuid-Amerika, witte kool 
gebakken in gember en knoflook, 
knolselderij, maïskoekjes en een sa-
lade met rucola, twee soorten biet 
(geel en rood) en worteltjes aan de 
buitenkant donkerpaars en binnen-
kant oranje en als toetje yoghurt 
met appel. Petrix, de chefkok, gaf tij-
dens de gangen een uitleg over het 
belang van de wereldmaaltijd en het 
besef van mensen voor het voedsel-
probleem in de wereld.

Wapens
“In de ontwikkelingslanden vindt de 
politiek het vaak belangrijker om de 

wapens op te nemen dan zich te be-
kommeren om het voedseltekort. Zo 
is er momenteel een grote hongers-
nood in Zimbabwe. Maar ook zijn er 
landen die besluiten om veel tabak 
te gaan verbouwen omdat dit geld 
oplevert. Dat houdt in dat die grond 
niet meer voor landbouw gebruikt 
kan worden en voedsel duur inge-
kocht moet worden dat de armen 
niet kunnen betalen. Ook bekend is 
de mislukte aardappeloogst in Ier-
land met als gevolg een grote hon-
gersnood en dat veel Ieren in Ame-
rika hun heil zochten. De NOVIB is 
twee jaar geleden begonnen met 
een campagne om niet meer de 
voedseloverschotten te dumpen in 
ontwikkelingslanden. Zoals de be-
kende boterberg.
En er is een overschot aan suiker en 
graan. Dat dumpen is funest voor de 
Afrikaanse boeren omdat zij niet te-
gen die prijzen kunnen opboksen. 
Op suiker zit ook subsidie maar het 
lijkt erop dat Europa nu de subsi-
die op suiker wil verminderen. Pe-
trix vertelt ook waarom er bij de we-
reldmaaltijd geen vlees of vis wordt 
gegeten. “Als je bedenkt dat voor 1 
kilo rundvlees drie tot tien kilo vee-
voer nodig is. Hetzelfde geldt voor 
zalm. Voor één kilo gekweekte zalm 
is vijf kilo visvoer nodig. Bovendien 
is het zo dat voor één kilo rundvlees 
ook 16.000 liter water nodig is, ter-
wijl er een ontzettend drinkwater-
tekort heerst in de wereld. In Zuid 
Amerika wordt tropisch regenwoud 
gekapt (waarvan veel illegaal). Dat 
doet men om soja te kunnen ver-
bouwen. Het nadeel van soja echter 
is dat het de grond uitput, zodat er 
na vijf jaar niets meer op die grond 
kan groeien. Voor de Nederlandse 
consument raadt Petrix aan om zo 
veel mogelijk Nederlandse groen-
ten te eten. 

Tomaten
“Ik ken een teler in het Westland die 
graag zijn producten op de Neder-

landse markt kwijt zou willen maar 
90% wordt geëxporteerd en aan de 
andere kant worden wel de tomaten 
uit Italië geïmporteerd. Dat is ver-
spilling van energie. Er is uitgere-
kend dat per jaar per gezin zes win-
kelwagens vol met voedsel worden 
weggegooid.
In Cuba heeft men het voedselpro-
bleem creatief aangepakt. Cuba was 
afhankelijk van de Sovjet Unie. Toen 
is door de burgemeester van Cu-
ba het initiatief genomen om zelf 
groenten te gaan kweken en werd 
ook groenten verbouwd in de plant-
soenen. “Met weinig middelen kun je 
zelf wat bedenken”, aldus Petrix. Zo 
wordt op de markt in Den Haag van 
de overgebleven groenten die niet 
verkocht is soep gemaakt en gra-
tis uitgedeeld. “Er zijn zoveel over-
schotten, het is eigenlijk absurd. Wat 
Quinoa betreft is het een graan dat 
door de Inca’s gegeten werd. Toen 
de verovering door de Spanjaarden 
niet zo succesvol verliep, weten zij 
dit aan het gebruik van Quinoa om-
dat zij ervan overtuigd waren dat 
het toverkracht bezat. Zij verboden 
Quinoa te verbouwen maar door 
een paar boeren werd het op grote 
hoogte nog verbouwd en zo bestaat 
het nog steeds.
En er is het koffieprobleem.  In Viet-
nam en Laos werd veel koffie ver-
bouwd wat door de Wereldbank ge-
promoot werd. Resultaat: de kof-
fiemarkt stortte in. De prijs daal-
de enorm en de boeren in Zuid-
Amerika hadden daar veel last van. 
De omstandigheden zijn daar ook 
slecht met veel kinderarbeid en 
slechte omstandigheden. Zo heeft 
de EU miljoenen hectoliters wijn op-
gekocht en in het riool gegooid. Dit 
om het prijsniveau te handhaven, 
zodat de markt niet instort en Cali-
fornië is het enige land waar er een 
tekort aan wijn is ten opzichte van 
de vraag. Er zou veel meer solida-
riteit met wereldbewoners moeten 
zijn”, vindt Petrix. 



Regio - Kevin Regelink, lid van ijs-
club NINO in Nieuwkoop, heeft zich 
zaterdagavond 10 januari jl. ge-
plaatst voor het NK marathon A ju-
nioren in Heerenveen welke op 28 
februari a.s. wordt verreden.
De kwalificatie vond plaats op de 
Vechtsebanen in Utrecht. Kevin 
heeft alle drie de plaatsingswedstrij-

den gereden. Hij is twee keer eerste 
geworden en eenmaal tweede.
Zaterdagavond reed Kevin een 
prachtige laatste wedstrijd. Hij 
daagde zijn tegenstander uit en in 
de laatste drie ronden zette Kevin 
behoorlijk aan en reed in een korte 
tijd een flink gat tussen hem en zijn 
tegenstander.
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Schaatspret tijdens gymles
Uithoorn - Donderdag 8 januari 
ging groep 8a van de Springschans 
niet richting de KDO sporthal om 
te gymmen, maar naar het ijs ach-
ter de Grauwe Gans om lekker te 
gaan schaatsen. Er werden rond-

jes geschaatst, maar er werd voor-
al veel en fanatiek ijshockey ge-
speeld. Meester Tim maakte een 
prachtige uitglijder, terwijl hij niet 
eens schaatsen aan had. Misschien 
had hij zijn klapschaatsen beter 

aan kunnen houden. Meester Bar-
ry schaatste in het rond op een mo-
derne versie van de Friese doorlo-
per. Het was een sportieve en ge-
zellige middag op het ijs. Kijk maar 
naar de foto!

Nieuw: op donderdag 
trainen bij De Veenlopers
Regio - Atletiekvereniging De 
Veenlopers is het nieuwe jaar goed 
begonnen. Het is vanaf nu moge-
lijk om niet alleen op dinsdag, maar 
ook op donderdag bij De Veenlo-
pers te trainen. De vereniging ver-
wacht zo haar huidige leden, maar 
vooral ook andere lopers, van dienst 
te kunnen zijn. De Veenlopers ma-
ken de afgelopen jaren een onge-
kende groei door. Het aantal leden 
is in 4 jaar tijd verdubbeld tot 130 
leden. De trainingen op dinsdag-
avond worden zeer goed bezocht. 

Het aantal trainingsgroepen is vorig 
jaar uitgebreid van 2 naar 3 om be-
ter aan te sluiten op de wensen van 
de leden. Nieuw is de mogelijkheid 
om ook op donderdag te trainen. De 
Veenlopers biedt zo een alternatief 
voor de training op dinsdag.
Het hardlopen in groepsverband is 
voor elke loper een stimulans om te 
gaan lopen. De Veenlopers bieden 
deze mogelijkheid voor zowel de 
minder ervaren of recreatieve loper 
als voor de meer gevorderde wed-
strijdloper. Het verzamelpunt voor 

de training op donderdag is het-
zelfde als op dinsdag: op de Rende-
mentsweg, tussen Westhoek Wonen 
en Garantie Meubel. De training 
wordt verzorgd in toerbeurt door 
één van de trainers van De Veen-
lopers. Er is volop aandacht voor 
een goede warming-up en cooling-
down. De Veenlopers biedt ieder-
een de mogelijkheid om de komen-
de weken geheel vrijblijvend en gra-
tis kennis te maken met deze nieu-
we trainingsmogelijkheid. De trai-
ningen beginnen om 19.30 uur.

Uitbreiding golfbaan 
Veldzijde vordert gestaag
Wilnis - Woensdag 7 januari jl. was 
het eindelijk zover. Het had lang ge-
noeg gevroren waardoor de grond 
hard genoeg was om er zonder al te 
veel problemen overheen te kunnen 
lopen. Een flink aantal clubleden 
maakte graag gebruik van het aan-
bod om eens te komen kijken naar 
de uitbreiding van 9 holes.
Onder leiding van baan manager 
Tom Blasse werd een grote groep 
belangstellenden rondgeleid op de 
uitbreiding van Golfpark Veldzijde. 
Via de huidige 2e en 6e hole werd 
er naar de teebox van de nieuwe 4e 
hole gelopen. Vanaf hier was pri-
ma te zien welke hoogteverschillen 
er in de uitbereiding komen te zit-
ten. Via de fairway van de 4e hole 
werd er vervolgens richting green 
(nu nog een diep gat met water) 
van de nieuwe 4e hole gelopen. Hier 
is er een fantastisch uitzicht op de 
nieuwe 5e hole, een par 5. Met ge-
paste trots werd door Tom uitgelegd 
dat deze hole een fairway krijgt met 
enkele heuvels er in. Hierdoor zou 
je zowaar het gevoel krijgen op een 
topbaan in Schotland te spelen.

Ballen
Vervolgens werd er richting vijver 
gelopen waar iedereen door de res-
taurant catering getrakteerd werd 
op een heerlijke beker warme cho-
comelk met rum. Hier waren door de 
greenkeepers enkele matten neer-
gelegd en stonden er emmers met 
ballen klaar. Aan de overkant van 
de vijver was een vlag geplaatst.De 

liefhebbers werden in de gelegen-
heid gesteld om de eerste ballen te 
slaan op de nieuwe baan. De vlag 
aan de overkant van de vijver (ruim 
140 mtr) werd door de meeste spe-
lers gehaald, al was het maar omdat 
de vijver bevroren was.  
Een regenbui gooide helaas roet 
in het eten waardoor de wedstrijd 
werd getaakt en iedereen zich naar 
het clubhuis begaf. Hier kregen ze 
nog een drankje aangeboden door 
de familie Kool om te proosten op 
het feit dat het op 1 januari 10 jaar 
geleden was dat zij de Golfbaan 
overnamen. 
De reacties van de belangstellen-

den waren zeer positief, en iedereen 
was dan ook vol lof over de bergen 
werk die verzet zijn waardoor de 
contouren van de uitbreiding duide-
lijk zichtbaar worden. Er zijn al eni-
ge honderdduizenden kubieke me-
ters grond gestort en verplaatst en 
er zullen er nog heel wat volgen 
voor de baan ingezaaid en bespeeld 
kan gaan worden. Er wordt dan ook 
vol ongeduld uitgezien naar de dag 
dat deze uitbreiding in gebruik ge-
nomen kan worden. Eind volgend 
jaar is het 5e lustrum van de vereni-
ging en het zou mooi zijn wanneer 
ze de eerste bal tijdens dit lustrum 
kunnen gaan spelen.

Atlantis 2 kan koploper 
Tempo 3 lang volgen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Fortis gesponsor-
de tweede team van Atlantis thuis 
tegen Tempo 3. Tempo was geen on-
bekende voor Atlantis. Op het veld is 
ook al tegen Tempo gespeeld en al-
lebei de wedstrijden werden verlo-
ren. Atlantis was daarom gebrand 
op een revanche, zeker na de ver-
liespartij van vorige week. 
Dit was de eerste wedstrijd voor de 
nieuwe coach van Atlantis 2, Pe-
tra Taal. Zij vervangt Jan-Willem 
van Koeverden Brouwer die helaas 
moest stoppen wegens studieom-
standigheden.
Atlantis ging fel van start, want het 
had wat goed te maken ten aanzien 
van de wedstrijd van vorige week. 
De eerste aanval bestond uit: Pe-
ter van der Wel, Berry de Jong, Kim 
Stolk en Wilma Kranenburg. Er werd 
scherp begonnen en goed samen-
gespeeld. Dit leidde tot een 1-0 
voorsprong voor Atlantis door een 
afstandsschot van Kim Stolk. Tempo 
maakte al snel gelijk door het be-
nutten van een vrije bal. Het twee-
de aanvalsvak dat bestond uit Mark 
Goverse, Jimmy de Koning, San-
dra Gortenmulder en Melissa van 
der Stap kon weer de voorsprong 
pakken door een goed genomen 
strafworp van Mark Goverse. Tem-
po maakte weer gelijk en liep uit tot 
een stand van 2–4. Atlantis bleef er 
voor gaan maar bleef steeds twee 
punten achterstand op Tempo hou-
den. Na een stand van 6–8 zorgde 

Jimmy de Koning ervoor dat het 8-
8 werd door een mooie vrije bal en 
een afstandsschot. Het leek er even 
op dat er met een gelijkspel de rust 
in kon worden gegaan, maar Tempo 
maakte net voor de rust 8–9.
Na aanwijzingen van de coach kon 
Atlantis aan de 2e helft beginnen. 
Helaas verslapte Atlantis iets, wat 
het in de eerste helft niet deed, ook 
werden de kansen niet afgemaakt. 
Tempo speelde wel het spel van de 
1e helft en liep hierdoor uit naar een 
stand van 8–13. Ondertussen was 
Tamara Gortenmulder in het veld 
gekomen voor Melissa van der Stap. 
Atlantis bleef vechten voor de wed-
strijd, al was de achterstand opge-
lopen tot 9–15. Berry de Jong zorg-

de met twee afstandsschoten dat 
de stand tussen de twee teams wat 
kleiner werd. Lisanne van Doornik 
kwam in het veld voor Sandra Gor-
tenmulder en scoorde snel: 12–15. 
Jelmer Steen kwam de laatste vijf 
minuten van de wedstrijd nog in het 
veld voor Peter van der Wel. Atlantis 
zorgde nog wel voor de 13–15 door 
een strafworp te benutten. De eind-
stand werd door Tempo bepaald op 
13-16. 
Helaas is de wedstrijd verloren ge-
gaan, maar Atlantis 2 heeft laten 
zien dat ze goed kunnen korfbal-
len. Volgende week zaterdag wordt 
er gespeeld tegen Oranje Nassau 2 
om 15.20 uur in sporthal de Phoenix 
in Mijdrecht.

Kevin Regelink naar NK 
marathon in Heerenveen

In de laatste ronde kreeg Kevin het 
iets moeilijker maar met een over-
tuigende voorsprong heeft hij de 
laatste plaatsingswedstrijd formida-
bel gewonnen. 

Met zijn basissnelheid hoopt Kevin 
een podiumplek op het NK in Hee-
renveen te behalen.

Binnenkort viertaltoernooien 
en marathon in Amstelhoek
Amstelhoek - U kunt zich vanaf nu 
aanmelden voor de komende vier-
taltoernooien op respectievelijk vrij-
dag 6 februari en vrijdag 6 maart. 
(als u zich individueel aanmeldt, 
wordt u in een team ingedeeld)
U speelt individueel, maar ook voor 
het beste team is er een mooie prijs 

beschikbaar.
Entree 10,- euro per team; 2,50 eu-
ro p.p. incl. een kopje koffie en een 
koekje.
Aanmelden bij mevrouw Rigona 
Verhoek, tel: 0297-560676.
Tevens kunt u zich nu ook alvast 
aanmelden voor het marathonkaar-

ten van zaterdag 14 maart.

Deze kaartdag duurt van 10.00 uur 
’s morgens tot 10.00 uur ’s avonds; 
de entree is slechts 7,- euro
Vooraf aanmelden bij mevrouw M. 
Baltus, tel: 0297-214543 (svp. na 
18.00 uur).

Prijsklaverjassen
Amstelhoek - De eerste prijskla-
verjasavond van 2009 afgelopen za-
terdag 3 januari in Buurthuis Amste-
hoek is met een overweldigende op-
komst van 64 personen bijzonder ge-
slaagd geweest.

Na 4 ronden zijn de eerste drie prijs-
winnaars bekend:  
  1. Johan Zeldenthuis 7456 pnt. 
  2. Herman de Jong 7339 pnt. 
  3. Wil Droogh 6862 pnt. 
64. Poedelprijs 4700 pnt.

Dorpshuis klaverjasmarathon
De Kwakel - Over ruim 3 weken, op 
zaterdag 7 februari, wordt in Dorps-
huis ‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16 
de eerste Dorpshuis Klaverjasma-
rathon gehouden. Er wordt gekaart 

van 10.00 uur ‘s morgens tot 6 uur 
‘s middags. De zaal is open vanaf 
9.30 uur.
Inschrijving 10,- euro (waarbij inbe-
grepen een kopje koffie, 2 broodjes 

en een kop soep) bij het Dorpshuis,  
tel. 0297 531528

Let op: De inschrijfdatum sluit op 
dinsdag 3 februari!

Koppelklaverjassen bij KnA
Uithoorn - Aanstaande vrijdag 16 
januari is er koppelkaarten bij KnA. 
U kunt ook individueel inschrijven, 
er wordt dan een maat voor u ge-
zocht.

Er wordt gespeeld volgens het dub-
belkleursysteem in vier partijen.

Op deze avond is er ook weer de lo-
terij met leuke prijzen. Muziekver-

eniging KnA kunt u vinden aan het 
Legmeerplein. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Hans Kas, tel. 06-17724798
Aanvang is om 20.00 uur.



Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
voorziet schaatsers van een 
natje en een droogje
Mijdrecht/Wilnis – Duizenden 
schaatsliefhebbers hebben de af-
gelopen week genoten van het na-
tuurijs in de omgeving van De Ron-
de Venen. Halverwege Mijdrecht en 
De Hoef, aan de Kerkvaart, was de 
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis aanwe-
zig met een gezellige koek en zo-
pie-tent. Hier kon men terecht voor 
warme chocolademelk, glühwein en 
erwtensoep, en een groot assorti-
ment koek en snoep. Veel schaat-
sers en wandelaars kwamen een 
kijkje nemen en lieten zich de ver-
snaperingen goed smaken. Vanaf 
vorige week woensdag bemensten 
leden van de Lionsclub om beurten
de tent om de vele duizenden 
schaatsers, die in vijf dagen tijd 
langskwamen, te voorzien van een 
natje en een droogje. Met de op-
brengst van de koek- en zopie, in 
totaal 1.750 euro, steunen de Lions 

Ursula in Nieuwveen.
Ondertussen wordt reikhalzend uit-
gekeken naar de volgende

vorstperiode. Dan zal ook de koek- 
en zopie-tent weer aanwezig zijn.
	 Foto’s:	Rob	Isaacs
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja!
Goed of niet goed

De firma Nooitgedacht 
is weer in zijn sas. Wie 

had het kunnen denken dat wij nog eens een 
ijswinter zouden krijgen. Alle schaatsen weer 
de deur uit. Niet aan te slepen. Mooi hoor! 
Gelukkig konden vele duizenden eens genieten 
van die mooie natuurgebiedjes die er nog zijn 
waar je anders nooit in mag en waar wij wel 
met zijn allen voor moeten betalen. Dan krijg je 
waar voor je geld. Toch? Ja! Ja! 

Toen ik woensdag 7 januari tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in de Boei in Vinkeveen 
een klein gesprek had met de voorlichter van 
de gemeente zei hij: “Ik hoop dat je nu ook 
eens iets positiefs over de gemeente schrijft.” 
Waarom zou ik dat moeten doen? Misschien 
is het wel prettig als er iemand is die wat 
tegengas geeft. Maar goed, ik begin met een 
positief bericht. Ja! Ja! De gemeente heeft met 
behulp van enkele rechercheurs of detectives 
400 illegale honden opgespoord. Dat is mooi. 
Dat is toch eigenlijk heel mooi. Dat levert 
16.000,- euro op. Het kostte wel 20 á 25 duizend 
Euro maar dat wordt op den duur wel weer 
terugverdiend. Goed hè? Positief hè? Ja! Ja! 

Ik zit te denken over al die plannen die dit 
komende jaar, net voor de herindeling, nog 
even op stapel moeten worden gezet en door 
de Raad gejast moeten worden. Waarbij het 
niet alleen gaat om potverteren. Je kunt er 
wel vanuit gaan dat het ons allemaal geld 
gaat kosten terwijl er slechts enkelen van 
profiteren. Wat dat ons als burgers allemaal 
moet gaan kosten. De herindeling? Verhoging 
van de OZB? Het zwembad voor hooguit 5% 
van de bevolking, voor de overige 95% zonder 
behoefte aan het zwembad. Verhoging van de 
OZB. (Dat wisten wij al). Voor het Estafetteplan 
met o.a. de tribunes van het verplaatste 
ARGON. Verhoging van de OZB? Voor winkels 
in het bouwplan op het huidige ARGON terrein. 
Verhoging van de OZB? Voor het centrumplan 
met het Haitsmahof. Verhoging van de OZB? 
Voor de verplaatsing van het gemeentehuis 
naar bijvoorbeeld Wilnis of Loenen verhoging 
van de OZB? Een Waterplaza? Ja! Ja! Wij horen 
wel een keer hoe alles gefinancierd zal worden. 
Het gaat allemaal veel geld kosten de komende 
tien jaar. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat 

Winkelcentrum Adelhof blijft bestaan. Dat is 
tenminste een trefpunt in Proostdijland-noord. 
Het is een trefpunt voor vele mensen nog meer 
dan het onbereikbare dorpscentrum. Ja! Ja! Nu 
we het toch over Adelhof hebben het volgende. 
Er wonen in onze gemeente ongeveer 34 
duizend mensen, 3 van hen zijn tevreden over 
het kruispunt dat daar gecreëerd is. Ja! Ja! De 
overige inwoners van De Ronde Venen vinden 
het helemaal niets. Die hebben er geen goed 
woord voor over. De voetgangers schelden. 
De gehandicapten schelden. De ouderen met 
een rollator schelden. De fietsers schelden. De 
automobilisten schelden. De buschauffeurs 
schelden. De vrachtrijders schelden. 
Onduidelijkheid en irritatie  troef. Ja! Ja! En! 
Ja en! Wat gaat er gebeuren. Ja! Ja! Wat gaat 
er gebeuren. Aldi komt ook naar Adelhof. Nog 
meer auto’s. Nog meer irritatie. Er zijn nu al te 
weinig parkeerplaatsen voor het autoaanbod. 
Er zijn ook te weinig parkeerplaatsen voor 
gehandicapten. Het wordt een nog grotere 
bende dan het nu al is. Zou de gemeente daar 
nu een doel mee hebben? Wat zou dat kunnen 
zijn? Als Aldi weg is achter Molenhof dan 
kunnen ze dat ook wel afbreken.

Ja! Ja! Dat zal wel de bedoeling zijn als 
onderdeel van het Centrumplan. Maar wat 
moet Aldi nu naast Lidl. Zou het de bedoeling 
zijn om te bereiken dat Lidl een andere plek 
zoekt. Bijvoorbeeld naar Vinkeveen verhuizen? 
Dat krijgen ze nooit voor elkaar. Dat zou 
wel kunnen, maar dan moet de OZB weer 
verhoogd worden. Ja! Ja! Er staat ons nog heel 
wat te wachten dit jaar. Maar mensen met een 
rollator en een handicap, maak je geen zorgen 
want voor jullie gebeurt er niets. Wij hebben 
wat dat betreft geen sociaal gemeentebestuur. 
De raadsleden hebben het veel te druk met 
geldverslindende projecten evenals B&W, en 
wethouder DD heeft al helemaal geen sociaal 
gevoel. Dat opkomen voor minderheden. Nee! 
Nee! Dat zit er bij hem helemaal niet in. Je 
moet maar denken: nog een klein jaartje en 
dan krijgen wij een nieuw gemeentebestuur. 
Toch? Beter? Ze zullen dan nog wel minder 
tijd hebben om met hun electoraat rekening te 
houden.

John	B.	Grootegoed

Waarom nou zo’n rotzooi
Wilnis	
Zondag 11 januari 2009
Wat was het mooi!
Wat was het leuk!
Wat was het lang geleden.
Wat hebben we er met z’n allen van genoten!
Eindelijk, na jaren kwakkelen was er weer eens ijs!
En dan niet, even, maar serieus, en veel en dik.
De schaatsbaan was weer open

De mannen en vrouwen van schaatsvereniging Nooitge-
dacht, hebben avond aan avond tot in de kleine uurtjes 
hun best gedaan om het ons allen mogelijk te maken te 
genieten van een prachtige schaatsbaan.
Wat is het dan jammer dat er zoveel slordige, makkelij-
ke mensen zijn.

Hoe kan het toch dat de dijk er uitziet als een vuilnisbelt.
Ik heb vanmorgen twee vuilniszakken volgepropt en nog 
en weer is het een zooitje.
Bierblikjes, lege kartonnetjes van de frisdrank, lege 
schaatsdozen, ouwe kranten, plastic tassen, wanten, 
mutsen…
Je kunt het zo gek nog niet verzinnen, of het ligt er.

En het is zo’n kleine moeite.

Ik weet, het is vechten tegen de bierkaai, maar toch:
Ruim uw (je) eigen rotzooi op. 
Schaam u (je) !!!!

Bob	Nisters
Wilnis

Vermiste kat TomTom 
weer terug

Beste redactie van de Nieuwe Meerbode. Graag wil ik jul-
lie heel erg bedanken voor de vermist-oproep voor onze 
kat TomTom op de voorpagina van de Nieuwe Meerbode, 
afgelopen woensdag. Echt geweldig! 
Donderdag aan het eind van de middag werd ik gebeld 
door een vrouw, die zei dat ze een kat had die volgens de 
gegevens op de chip van mij was! Ik dacht dat het te ma-
ken had met de oproep in de Nieuwe Meerbode, maar 
toen we even aan het praten waren, bleek ze te wonen 
in Heerhugowaard, 60 kilometer verderop! We zijn met-
een naar Heerhugowaard gereden, en het was inderdaad 

TomTom, sterk vermagerd, maar levend en wel! 
Hoe hij die 60 kilometer heeft afgelegd weten we niet, 
maar het lijkt me sterk dat hij het Noordzeekanaal in zijn 
uppie is gepasseerd... Waarschijnlijk is ie onbedoeld met 
iemand meegelift of zo. 
Wij zijn in ieder geval heel blij. 
 
Nogmaals heel veel dank voor alle moeite! 
 

Hartelijke	groeten,	
Jacqueline	Hilbers	

Uitkomst economische visie 
bepalend voor ontwikkeling 
van het Legmeerplein
Uithoorn - De locatie van de prak-
tijkschool de Emmaschool is nu be-
kend. De keus van het college is ge-
vallen, zoals bekend, op het Leg-
meerplein op de plaats waar de hui-
dige scholen staan. Maar hoe de 
verdere invulling van het Legmeer-
plein gaat worden is nog een vraag. 

Over de stappen tot nu toe en het 
verloop van de procedure werd een 
informatieavond gegeven. In eerste 
instantie wilde de nieuwe eigenaar 
van het winkelcentrum Timo Berg-
sma de ontwikkeling van het Leg-
meerplein in eigen hand houden 
maar door de gemeente werd be-
sloten om een stedenbouwkundig 
bureau in de arm te nemen.

Uit alles blijkt dat de uitkomsten van 
de economische visie bepalend zijn 
voor de verdere ontwikkeling. Want 
op dit moment is nog niet eens be-
kend of er wel een winkelcentrum 
blijft in de Legmeer. Bergsma gaf 
aan dat zes gegadigden zich heb-
ben aangemeld om een extra super-
markt te vestigen op het Legmeer-
plein. De bedoeling is dan ook dat er 
een kleine bakker komt en een dro-
gist. Wat andere winkels betreft zo-
als een boekhandel, een bloemen-
zaak, een coffeeshop is het nog af-
wachten maar dat maakt wel het 
winkelen in een winkelcentrum aan-
trekkelijk. Bergsma wil het winkel-
centrum iets minder dan het dubbe-
le vergroten.

Norbert Dingen van buurtbeheer 
Legmeer pleitte nogmaals voor het 
behoud en de verbetering van het 
winkelcentrum, ook gezien het toe-
nemende aantal inwoners dat af-
hankelijk is voor hun dagelijkse win-
kelbehoeften van het Legmeerplein. 

Visie
Er waren vragen of er geen nieuw 
winkelcentrum in Legmeer-West 
kan komen. In ieder geval moet de 
economische visie uitwijzen of er 

een winkelcentrum blijft. Zo ja, of 
dit uitgebreid wordt. Bij de keuze 
van het college is een aantal zaken 
genoemd: het doortrekken van de 
groenstructuur bij voorkeur 25 me-
ter van gevel tot gevel, meer uitstra-
ling geven aan het water, een bete-
re noord-zuid verbinding (visueel en 
via route langs het water) en de ge-
vels hebben een directe relatie met 
de openbare ruimte (als men voor 
deze optie kiest is uitbreiding van 
het winkelcentrum gewenst.
In totaal waren er vijf scenario’s. Het 
college heeft voor scenario twee ge-
kozen. Dat houdt in dat het school-
gebouw maximaal twee bouwlagen 
hoog wordt (acht meter) met een 
gymzaal die dubbelhoog is (acht 
meter). Het gebouw mag geen ach-
terkant hebben maar moet transpa-
rant zijn met veel glas, het school-
terrein met schooltuin komt bij voor-
keur aan de zuidzijde van het ge-
bouw te liggen en het schoolter-
rein kan buiten schooluren door de 
buurt gebruikt worden.

Er komen geen hoge afscheidin-
gen, er komt een parkeerplaats voor 
de school en de flat, deze wordt 
als eenheid ontworpen en krijgt bij 
voorkeur een groene uitstraling (bo-
men). De hoofdontsluiting voor au-
to’s vindt plaats via Melde aan de 
noordzijde. De totale oppervlakte 
van de school inclusief de gymzaal 
zou dan komen op 1750 m2 met een 
buitenruimte van 1000 m2 met op-
stalplaatsen voor 100 fietsen en 13 
bromfietsen. 

Ingevuld
Er zouden dan 20 vaste parkeer-
plaatsen komen; halen en bren-
gen: 10 auto’s en vier opstelplaat-
sen busjes ten behoeve van ha-
len/brengen. De rest van het plan-
gebied kan dan naar keuze inge-
vuld worden. De bedoeling is dat 
er woningen boven het winkelcen-
trum komen. De sloop van de huidi-
ge scholen is gepland in het najaar 

van 2009, direct na de verhuizing 
van de bestaande scholen. Het defi-
nitieve ontwerp van de school door 
het schoolbestuur moet klaar zijn in 
januari. De uitwerking van het be-
stemmingsplan vindt plaats van ju-
li tot november 2009. De bouwaan-
vraag van november 2009 tot febru-
ari 2010. Maar zoals gezegd, het 
wachten is eigenlijk op de uitkomst 
van zowel de structuurvisie (waarin 
vermeld staat hoe Uithoorn er op al-
le terreinen (woningbouw, scholen, 
groen, sportvoorzieningen, recre-
atie en dergelijke) uit komt te zien 
en de economische visie waarin be-
palend is of de huidige winkelcen-
tra behouden blijven of dat er een 
nieuw winkelcentrum gaat komen. 
Een vraag van een bewoner was 
nog hoe het staat met de vervui-
ling en diefstal omdat de school en 
het winkelcentrum zo dicht naast el-
kaar liggen. Maar de leerlingen van 
de Emmaschool blijven binnen de 
ruimte van de school,  dus die kans 
is nihil. Wel vindt men dat er wat ge-
daan moet worden aan de hangjon-
geren bij het KNA gebouw. In ieder 
geval is al door KNA aangegeven 
dat zij hun gebouw graag een wat 
modernere uitstraling willen geven 
en de gemeente wil daar medewer-
king aan verlenen. Toch kwam weer 
de vraag naar voren zoals ook al bij 
eerdere informatieavonden het ge-
val was waarom de inwoners niet bij 
de plannen betrokken zijn. Volgens 
de wethouder was dat niet mogelijk. 
”Het is niet aan de bevolking om een 
keus te doen. Dat is voorbehouden 
aan het college.” De nieuwbouw van 
de school is tussen april en decem-
ber 2010 gepland.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Atalante Dames 1 start 
met een 3-1 winst
Vinkeveen - Vrijdag 9 janua-
ri speelde het eerste damesteam 
van volleybalvereniging Atalante te-
gen Wilhelmina uit Amersfoort. Qua 
ranglijst in de competitie betekende 
dit de nummer 3 tegen de nummer 
4. Voor de Vinkeveense dames, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen & 
Zn. en Haaxman Lichtreclame, een 
belangrijke wedstrijd om na een 
mindere periode weer eens even te 
zien waar het team toe in staat is.

Helaas kon aan het begin van 2009 
coach Sjaak Immerzeel niet over de 
voltallige selectie beschikken. Ca-
rin van Tellingen heeft een lich-
te polsblessure opgelopen en aan-
valster Astrid van de Water is nage-
noeg hersteld van een kleine spier-
scheuring. 
De eerste set kwamen de dames 
goed uit de startblokken. Een ser-
vice beurt van Nancy Schockman 
bracht Atalante op een 11-5 voor-
sprong. Op dat moment consta-
teerde de scheidsrechter een fout 
op het wedstrijdformulier en wer-
den alle punten van Atalante inge-
trokken en ging de service over naar 
Wilhelmina. 

Achterstand
Zo stond de Vinkeveense ploeg in-
eens tegen een 0-5 achterstand aan 
te kijken. De dames lieten zich ech-
ter niet zomaar opzij zetten. On-
danks dat Wilhelmina de voorsprong 
een tijd lang vast wist te houden kon 
door een gedegen pass een goede 
aanval worden opgebouwd. Irma 
Schouten wist met haar set-ups een 
mooie variatie in de aanval opbou-
wen. Het team uit Amersfoort had 
geen antwoord hierop en de eerste 
set was met 25-21 voor Atalante.
Ongewijzigd begonnen de dames 
aan de tweede set. Door een aan-
tal onnodige fouten was het we-
derom Wilhelmina die in eerste in-
stantie een voorsprong nam. Een 
mooi gevarieerde aanval van Mir-
jam van der Strate en een geweldi-
ge servicebeurt van Suzanne Heijne 
bracht Atalante echter weer langs-
zij. De dames wisten deze stijgende 
lijn te behouden en stoomden door 
naar een 25-21 winst van de twee-
de set. 

Niet fraai
Helaas was het vervolg in de der-
de set minder fraai. Libero Marlieke 

Smit zat niet lekker in de wedstrijd 
en kon de passes niet meer op maat 
bij de spelverdeelster brengen. Veel 
misverstanden en onnodige fouten 
binnen het hele team zorgden er-
voor dat de dames niet meer aan 
fatsoenlijk volleyballen toekwamen. 
De set ging met 13-25 naar Wilhel-
mina.
Atalante liet echter de moed niet 
zakken en gedreven om de wed-
strijd te winnen begonnen ze en-
thousiast aan de vierde set. In de-
ze set ging de strijd in eerste instan-
tie weer gelijk op. Door mooie aan-
vallen van onze kleinste speelster 
Nancy Schockman en een aantal 
mooie blokkeringen van Inge Tanja 
werd door Atalante de druk opge-
voerd. Wilhelmina moest gaan zoe-
ken naar mogelijkheden om te kun-
nen scoren. Maar de Vinkeveen-
se dames reageerden alert en wis-
ten de ballen van de grond te hou-
den. En zo ging ook de vierde set 
met 25-22 naar Atalante. Een prima 
3-1 overwinning voor de Vinkeveen-
se dames. Zaterdag 17 januari moet 
Atalante D1 om 18.30 uur spelen te-
gen Abcoude D3, de nummer 1 in 
de competitie.

Winst voor Atalante JC2 
tegen koploper SAS
Vinkeveen - Een fantastische ze-
ge tegen de koploper van Atalante 
JC2 is een feit na een zwaarbevoch-
ten wedstrijd uit in Uithoorn tegen 
SAS’70 JC2.

De eerste wedstrijd van dit jaar was 
een uitwedstrijd. Met nog de feest-
dagen in het lichaam begon Atalan-
te aan de eerste set die eigenlijk heel 
makkelijk door veel fouten hun kant 

en balletjes net rollend over het net 
in hun nadeel naar SAS ging: 25-19. 
De tweede set begon in eerste in-
stantie als de eerste set toen de om-
mezwaai kwam aan het eind van de-
ze set. Ze stonden achter met 24-19, 
toen eindelijk Atalante JC2 begon 
te draaien, punt na punt kwam naar 
hen toe met als resultaat dat ze de-
ze wonnen met 24-26. Sas ’70 was 
daarna ook helemaal de weg kwijt 

en ging de derde set eigenlijk rede-
lijk makkelijk naar Atalante toe, zelfs 
de rotballetjes net over het net vie-
len in hun voordeel op de baan.

Mede door deze zege doet Atalan-
te JC2 weer helemaal mee in de top 
van de competitie en gaan ze op 
naar de volgende wedstrijd op 16 
januari thuis in De Boei tegen VHZ 
JC1 om 19.00 uur.

De Vinken nestelt zich in 
de top drie
Vinkeveen - De krachtsverschillen 
in de tweede klasse F zijn bijzonder 
klein. Voor De Vinken was het afge-
lopen zaterdag van groot belang om 
aan te haken bij de kopgroep. Winst 
op het Noordwijkse Fluks was hier-
voor noodzakelijk. Zonder echt in de 
problemen te komen, maar toch ook 
niet zonder slag of stoot is dit doel 
bereikt. De Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht zegevierde in een re-
latief doelpuntarme wedstrijd met 
12-8.

Rommelig
Het team van trainer-coach Siemko 
Sok kon in de vertrouwde opstelling 
aantreden. Dit betekende dat Me-
lanie Kroon, Mariska Meulstee, Pe-
ter Koeleman en Peter Kooijman in 
de aanval begonnen, terwijl Chari-
ta Hazeleger, Joyce Kroon, Pascal 
Kroon en Rudy Oussoren in de de-
fensie aantraden. Als vanouds zat 
ook verzorgster Ria Kamminga weer 
op de bank van de Fortisformatie.
Vanaf de start van de wedstrijd was 
duidelijk dat De Vinken de sterk-
ste ploeg was. Door doelpunten van 
Mariska Meulstee en Peter Kooij-
man was het binnen drie minuten 1-

0 en na een Noordwijks tegenstoot-
je zorgden Charita Hazeleger (2x), 
Peter Kooijman, Rudy Oussoren en 
Mariska Meulstee voor een comfor-
tabele 7-2 tussenstand.
Het was niet direct hoogstaand 
korfbal wat de toeschouwers te zien 
kregen en vooral Fluks blonk uit in 
rommelig spelen. Arbiter Frans Wal-
vis verklaarde na afloop: ”Ze maak-
ten het spel zo verschrikkelijk be-
nauwd dat er van mooi korfbal geen 
sprake kon zijn. Je merkte ook dat 
juist De Vinken door het wat ruime-
re spel, makkelijker tot doelkansen 
kwam.” Nog voor rust zorgde Joyce 
Kroon van afstand voor 8-3.

Blessures
De tweede helft bracht het publiek 
helemaal tot vertwijfeling. Hilari-
sche spelmomenten werden afge-
wisseld met bij vlagen heel attrac-
tieve acties. 

De bezoekers hadden in de pauze 
uitstekend overlegd. Zij schakelden 
overduidelijk een tandje bij en De 
Vinken was niet bij machte om echt 
door te drukken. Langzaam maar ze-
ker kroop Fluks dichterbij. Met nog 

tien minuten te spelen was het 10-8 
en de strijd was helemaal open. 
Intussen waren er aan beide zijden 
diverse blessuregevallen. Fluks bes-
te dame moest worden vervangen 
en omdat de wissels daarna op wa-
ren was de eveneens geblesseerde 
Noordwijkse aanvoerster gedwon-
gen om met alle ongemakken van 
dien door te worstelen. 
De thuisploeg kon hiervan onvol-
doende profiteren. Sterker nog, ook 
aan Vinkeveense zijde sloeg het 
noodlot toe. Nadat eerst al Pascal 
Kroon geblesseerd plaats had ge-
maakt voor Kelvin Hoogenboom, 
moest tien minuten voor tijd ook 
Melanie Kroon met een enkelbles-
sure naar de kant. Zij werd vervan-
gen door Helene Kroon.
Toch waren deze onderbrekingen 
blijkbaar voor de Fortisformatie het 
minst nadelig. Met twee fraaie af-
standstreffers van Charita Hazele-
ger en Ruud Oussoren werd de ze-
ge definitief veilig gesteld. Door de-
ze wat magere 12-8 winstpartij staat 
De Vinken nu op een gedeelde 
tweede plek samen met de tegen-
stander voor komende zaterdag, Vi-
king uit Wijk bij Duurstede.

Eindelijk Jeugdschaatsen op eigen 
natuurijsbaan bij ‘Nooitgedacht’
Wilnis -Twaalf jaar heeft het ge-
duurd, maar eindelijk kon het jeugd-
schaatsen van IJsclub Nooitgedacht 
plaatsvinden op de eigen natuurijs-
baan in Wilnis. 

Het jeugdschaatsen is voor kinde-
ren tot en met 12 jaar en dat bete-
kent dat bijna geen enkele jeugd-
schaatser van nu geboren was toen 
de baan in 1997 voor het laatst open 
was! 
Met prachtige omstandigheden, 
hard ijs en een strakblauwe lucht, 
en langs de kant de aanmoedigin-
gen van ouders, opa’s, oma’s en be-
kenden, kon afgelopen zaterdag 
niet meer stuk. Met recht kan nu al 
gesproken worden over het hoogte-
punt van het jeugdschaatsseizoen, 
alhoewel er nog leuke activiteiten 
op het programma staan. 

De kinderen hebben afgelopen za-
terdag oefeningen uitgevoerd, zo-
als slalom, starten, remmen, op één 
been glijden, enzovoorts. Daarnaast 
konden er rondjes gereden worden 
en heeft een aantal groepen hun 
proefexamen afgelegd. Dit proef-
examen doen ze om goed beslagen 

ten ijs te komen op het echte exa-
men over enkele weken. Van de kou 
werd weinig gemerkt en het uur was 
om voor dat ze het wisten. Voor veel 
kinderen was dit een mooie afslui-
ting van een lange schaatsdag. 

Ook geïnteresseerd in het jeugd-
schaatsen? 
Kijk dan eens op www.ijsclubnooit-
gedacht.nl voor informatie en opga-
ve. Dit kan ook door te bellen naar 
Luciën Wolvers, 0297-282156.

Jeugdwedstrijd bij IJsclub 
Nooitgedacht
Wilnis - Een drukte van belang 
was het woensdagmiddag 7 janua-
ri op de ijsbaan van IJsclub Nooit-
gedacht.

Iedereen die wilde mocht zich in-
schrijven voor een korte sprint. Niet 
alleen de jeugd van de vereniging.
Je kon je aanmelden en per leef-
tijdscategorie werd er gereden.
Het was een gezellige boel op het 

ijs. Ook heel veel ouders en groot-
ouders, zonder schaatsen aan, deel-
den in de gezelligheid. Je komt ook 
nog eens iemand tegen, iedereen is 
ook vooral zo blij dat er weer op na-
tuurijs geschaatst kon worden.
Het ijs had het zwaar te verduren 
want er kwamen al plassen op het 
ijs.
De middag begon met prachtig weer 
maar later kwamen er wat donke-

re wolken aan en begon het ook te 
spetteren, en na een kleine pauze 
werd er weer verder gereden.

Geweldig, dat al die schaatsers van 
IJsclub Nooitgedacht dat wilden or-
ganiseren voor onze jeugd. Super! 

Kijk ook eens op de site en leer 
schaatsen bij www.ijsclubnooitge-
dacht.nl 

Biljarten de Merel
Dikker, Hubenet, 
Berkelaar en De Moel 
naar de finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballentoer-
nooi van Biljartclub de Merel 2009  
zijn er in het afgelopen weekend 
vier spelers doorgedrongen tot de 
finale. In de B-poule  zijn het Hans 
Dikker en Bob Hubenet en in de C- 
poule Cees de Moel en Stefan Ber-
kelaar. 

Hein Voornevelt kon zijn draai nog 
niet vinden met al die ballen, net 
zoals Frank Witzand, Kees Kooij-
man, Henny Hoffmans en Patrick 
v.d. Meer. Maar er komen nog meer 
dagen.

Er kunnen nog pogingen gedaan 

worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen: vrijdag 
16 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur, zaterdag 17 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, zondag 18 janu-
ari van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrij-
dag  23 januari van 20.00 uur tot 
23.00 uur, zaterdag 24 januari van 
14.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag 30  
januari van 20.00 uur tot 23.00 uur 
en zaterdag 31 januari van 14.00 uur 
tot 18.00 uur, waarna om plusminus 
19.30 uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijsuitreiking. Dit 
alles in Café De Merel, Arkenpark, 
Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 16 
januari is er prijsklaverjassen in Ca-
fé De Merel.
Er zullen vier giffies gespeeld wor-
den, men dient om 20.00 uur aan-
wezig te zijn.

De aanvang  van het klaverjassen is 
om 20.15 uur, dus kom op tijd alstu-

blieft!

De uitslag van de laatstgespeelde 
wedstrijd is als volgt:
1 Martien de Kuijer  7024  p
2 Rob Achterbergh  6859  p
3 William Mayenburg  6798  p
4 Toon Berkelaar  6789  p 
5 A. van Scheppingen  6431 p

Klaverjasclub 
Onder Ons

Vinkeveen - Bep Schaken-
bos begon het nieuwe jaar in 
een uitstekende vorm en liet 
iedereen ondanks de hoge 
scores ver achter zich. 
Eerste werd dus Bep Scha-
kenbos met 5579 punten, 
tweede Annie Veenhof met 
5398 punten, als derde ein-
digde Elly Degenaars met 
5380 punten, vierde werd 
Berto Blom met 5354 punten 
en Martien de Kuijer eindigde 
als vijfde met 4969 punten. 
De kaartles van Edwin van 
der Schaft eindigde voor hem 
op de laatste plaats met 2991 
punten.
Dinsdag 10 februari is de Va-
lentijn koppel-prijskaart-
avond: zet deze avond vast in 
uw agenda.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Kanocursus in zwembad  
voor jong en oud
De Ronde Venen - De Kanovereni-
ging De Ronde Venen gaat eind ja-
nuari van start met de jaarlijkse win-
tertraining. De cursus staat ook open 
voor een beperkt aantal niet leden. 
Vooral voor de jeugd is deze trai-
ning in het zwembad een goed be-
gin om kennis te maken met de ka-
nosport. Ook is de club nog op zoek 
naar jeugdleden voor het kanopolo-
team. Nu alvast wennen aan de ka-
jaks en in het voorjaar meetrainen 
met het team.
De opzet is hetzelfde als vorig jaar 
en meer toegespitst op wat de leden 
wensen. Dit concept is goed beval-
len. Het accent op alleen het aan-
leren van eskimoteren is breder ge-
worden. Er kan getraind worden in 
verschillende groepjes met elk hun 
eigen doelen. Zo is er voor het eerst 
een groep die zich bezig houdt met 
het “Freestylen”.  Deze tak van kano-
sport is vooral in trek bij de jeugdi-
gen die het eskimoteren al onder de 
knie hebben en die zich verder wil-
len bekwamen in het uitvoeren van 
diverse trucs met de kajak. Voor de 

meeste mensen is het bootje waar-
in wordt gevaren nog nauwelijks te 
herkennen als kajak. De afmetin-
gen zijn minimaal en de kanovaar-
der moet zich er dan ook in wur-
men.  Naast deze “wildere” groep 
is een ander groep (zowel jeugd als 
senioren) meer bezig met de veel 
elementairdere aspecten zoals een 
goed evenwichtsgevoel en het leren 
om te gaan met het omgaan en on-
der water uitstappen uit de kajak. 

Element
Dit element van de cursus past pri-
ma bij beginnende jeugdige ka-
novaarders. Het Veenbad waarin 
wordt geoefend is een prima onder-
komen. Warm water en een helder 
zicht onder water maken het voor 
deze groep luxer en comfortabeler 
om te oefenen is het omgaan dan 
in het donkere en koude water van 
de Vinkeveense Plassen. Als is het 
te hopen dat het geleerde niet in de 
praktijk hoeft te worden gebracht, 
is het toch verstandig om te weten 
wat er zoal gebeurd als je per ver-

gissing omslaat. Vooral de zekerheid 
dat je onder water op een “normale” 
manier uit je kano kan komen geeft 
minder spanning en meer zelfver-
trouwen. De groep die de steunsla-
gen oefent en zich bezig houdt met 
het eskimoteren zal deze ervaringen 
vooral toe moeten passen met het 
brandingvaren en wildwatervaren. 
Ook hier is het de kunst om het tij-
dens geconditioneerde omstandig-
heden aangeleerde te kunnen uit-
voeren op momenten die niet van 
tevoren zijn gepland.

De wintertraining wordt gegeven 
op vijf zaterdagmiddagen om 15.45 
uur. De eerste zaterdagmiddag start 
op 31 januari. De kosten bedragen € 
42,50 voor leden en € 52,50 niet le-
den. Voor nadere informatie over 
de cursus kunt u terecht bij Michel 
Klessens, tel. 0297-287548 of via 
website. 
Aanmelden kan ook via de e-mail  
kvdrvzwembad@hotmail.com en 
dienen voor 25 januari binnen te 
zijn.

Train je CORE…terwijl je 
loopt bij PK Sport
De Ronde Venen - Strakke buik-
spieren, een sterke onderrug en een 
krachtiger, slanker lichaam dankzij 
de XCO® Training; de leden schud-
den er elke week weer fanatiek op 
los met de Xco-trainer®. Vanaf 7 
Januari 2009 lanceert PK Sport een 
nieuwe uitdaging: Xco® walking. 
Dezelfde effectieve core-training 
terwijl je loopt! Lekker trainen in de 
buitenlucht. De xco-trainer® wal-
king & running is de kleinste, meest 
handzame variant van de origine-
le Xco-trainer®. Met in iedere hand 
een Xco-trainer® walking & run-
ning wordt het wandelen veel inten-
siever. Armspieren en met name de 
core-spieren worden op natuurlijke 
wijze in de training opgenomen. 

Veilige training 
Xco® walking is effectiever dan ge-
woon wandelen. In vergelijking met 
een normale wandeling op dezelfde 
snelheid zorgt Xco® walking voor 
een hogere hartslag, hoger calorie-
enverbruik, betere zuurstofopname 
en een verbetering van de conditie 
en het uithoudingsvermogen. 
Door het grit in de Xco-trainer® bij 
elke beweging die je maakt krach-
tig heen en weer van deksel naar 
deksel te bewegen, krijgen de spie-
ren -en met name het bindweefsel 
in en rondom de spieren- een ex-
tra mechanische belasting. Het re-
sultaat is meer spierkracht, aanpas-
sing van het bindweefsel qua lengte, 
trekvastheid en architectuur en een 
strakker lijf. Trainen met de Xco-trai-
ner® is volkomen veilig. Door het 
‘terug slaan’ van het grit worden de 
gewrichten namelijk beschermd en 
niet overbelast. De reactive impact 
zal NOOIT plaats vinden in de eind-
standen, maar altijd voor de eind-
standen (aan het begin van de te-
ruggaande beweging). 

Concept
Het concept van Xco-trainer® wal-
king & running is gebaseerd op de-
ze effectieve manier van trainen in 
combinatie met wandelen, joggen 

of hardlopen. Met in iedere hand 
een Xco-trainer® walking & run-
ning wordt de vertrouwde wandel- 
of hardlooptraining veel intensiever 
én effectiever. Armspieren en met 
name de core-spieren worden op 
natuurlijke wijze in de looptraining 
opgenomen. De Xco® walking & 
RUNNING is daarmee een total-bo-
dy-workout en speelt in op de wens 
van veruit de meeste lopers; om be-
halve het onder- ook het bovenli-
chaam te trainen. Xco ® walking & 
running kan bovendien uitgebreid 
worden met een speciaal ontwik-
kelde reeks fitnessoefeningen en is 
bedoeld voor iedereen die van lo-
pen houdt, ongeacht leeftijd, erva-
ring of doelstelling. Het is een ideale 
training voor uithoudingsvermogen 
voor beginners, gevorderden, duur-
sporters en senioren en helpt bij af-
vallen. Geoefende lopers zullen di-
rect merken dat lopen met de Xco-
trainer® een toegevoegde waarde 
heeft. 

Voor iedereen
Xco® walking is bedoeld voor ie-
dereen die van lopen houdt, onge-
acht leeftijd, ervaring of doelstelling. 
Voor hardlopers, joggers, wande-
laars en Nordic Walkers in het bij-
zonder is het een nieuwe manier 
van lopen ontdekt. Het is een ideale 
training voor uithoudingsvermogen 
voor beginners, gevorderden, duur-
sporters en senioren en helpt bij af-
vallen. Bovendien is Xco® walking 
de ideale vorm van bewegen voor 
mensen met gezondheidklachten.

De leden van PK Sport zijn zeer en-
thousiast over de XCO® Training. 
Daarom hebben veel leden zich al 
ingeschreven voor het Xco® wal-
king programma, welke op 7 januari 
2009 zal starten. Mis het niet! 

Voor meer informatie en aanmel-
ding bel PK Sport 0297-264666 of 
kijk op www.Pksport.Nl

D2 wint sterk van de nr 5 
op mooie schaatsdag!
Vinkeveen - Qua voorbereiding zou 
je niet hebben verwacht waar het 
uiteindelijk op uit draaide. De afge-
lopen weken waren niet echt top fa-
natiek geweest met een mixtraining, 
het kersttoernooi en een lauwe trai-
ning. Verder was ook niet iedereen 
van de partij geweest, door vakan-
tie, griep of blessures. En dan heb-
ben we het nog niet over het schaat-
sen in de benen, en een enkeling 
die een beetje vervelend te ijs ge-
raakt was en zelfs een lichte whip-
lash had opgelopen. Daar kwam 
nog bij dat die nr 5 daar aan de an-
dere kant van het net in Amersfoort, 
zo tegen een uurtje of 2 op die su-
permooie (schaats!) zaterdagmid-
dag, best lekker stond in te slaan. 
Maar goed. Net als H2, onze under-
dog partners in crime, blijven we er-
van overtuigd dat het er in zit en dat 
winnen knoert dichtbij is.

De 1e set begon Forza pittig en 
maakte met een paar smashes en 
vooral harde services duidelijk dat 
ze heel wat in huis hadden. Maar de 
Vinkeveense ladies kregen de pass 
steeds beter onder controle en er 
kon gebouwd worden. Het begon 
beter te draaien, nog geen 123-tjes 
uit het boekje maar de meiden wa-
ren alert, geconcentreerd en er werd 
goed geroepen en overgenomen. De 
bal kwam steeds beter rond, er werd 
hard gewerkt. Bij Forza bleken aar-
dig wat gaten in de verdediging te 
zitten en meerdere malen scoorde 
Joke Ruizendaal en ook de buiten-

aanvallers met de tikbal in het mid-
dengat of in de hoeken. Ook het ge-
le serveren was sterk, Inge Bakker 
scoorde mooi via 15-15 naar 15-19. 
De thuisploeg kwam weer bij tot 18-
20 maar toen Tineke Vellekoop aan 
serve kwam werd de eerste set met 
19-25 gepakt!

Spirit
De spirit zat er echt in. Het zelfde 
zestal bleef staan en lekker draai-
en. Soms was de pass perfect, soms 
iets minder precies, maar goed zat 
voor Jet Feddema die er vaak wel 
iets van kon maken. De service bleef 
sterk, Natalie van Scheppingen zet-
te bv een mooi rijtje neer. En ook de 
aanval liep goed, met name Tineke 
Vellekoop was heerlijk op dreef en 
maakte veel punten en Inge Bakker 
op de diagonaal wisselde leuke ge-
plaatste smashes af met geplaats-
te slimme lobkes. Marjan Blenk en 
Joke Ruizendaal bestookten Forza 
afwisselend met een tikje over het 
blok of een rake smash. Slimme af-
wisseling en samenwerking, dat wa-
ren wel twee grote dingen in deze 
wedstrijd. En natuurlijk de keipitti-
ge enthousiaste positieve onvoor-
waardelijke en onuitputtelijke inzet. 
Ja het was echt mooi en enthousi-
ast. En niet dat Forza niks deed, het 
werd toch nog 21-25, maar de set-
winst was weer voor gow-with-the-
flow Atalante!!

Ja dan set 3. Annemarieke Wijnands 
kwam in het veld voor Natalie van 

Scheppingen. De dames van Forza 
begonnen met een erg mooie ser-
vice reeks. Het had niks te maken 
met de persoon van de wissel, al-
le spelers in het achterveld maak-
ten een of meerdere rare fouten. En 
ondanks diverse malen de opstel-
ling bijdraaien lukte het niet een 9-0 
achterstand te voorkomen. De ser-
vice ging eindelijk over en door hard 
werken, terugkomen in het ritme en 
wederom goed serveren door Inge 
Bakker, kwamen we terug tot 14-
12. De Amersfoortsen roken echter 
kansen en bleven steeds op voor-
sprong. Jet Feddema pakte nog een 
punt door de scheids op een regle-
mentaire fout te wijzen, maar het 
mocht uiteindelijk niet baten. Net 
aan hoor: 25-23.

In de vierde set was het van meet af 
aan duidelijk voor de Vinkeveensen 
dat deze set gepakt moest worden. 
Het zat er in. Geconcentreerd werd 
gespeeld en gedecideerd werden 
de punten gepakt. Hier en daar slo-
pen er wat eigen service fouten in, 
maar het team hield het hoofd koel 
en speelde de wedstrijd uitgekiend 
uit. Met 20-25 wonnen we de laat-
ste set en daarmee de 3de wedstrijd 
van dit seizoen! En nog even een 
citaat in navolging van H2: “Goed 
voorbeeld doet volgen.”

Atalante gratis naar 
Champions League Volleybal
Vinkeveen - Ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan van de vol-
leybalvereniging Atalante heeft de 
landskampioen DELA Martinus 
een origineel cadeau voor de club 
uit Vinkeveen. Alle leden en vrijwil-
ligers van Atalante zijn uitgenodigd 
om de Champions League wed-
strijd DELA Martinus – Zarechie 
Odintsovo bij te wonen. Deze wed-
strijd wordt op dinsdag 20 januari in 
Amstelveen gespeeld. Het initiatief 
daartoe werd genomen door Mar-
tinus-voorzitter Henk Priem, die als 
inwoner van Vinkeveen sinds men-
senheugenis de club Atalante goed 
kent en er ook vele malen tegen ge-
speeld heeft. 

De wedstrijd tussen DELA Marti-
nus en Odintsovo is de laatste pou-
lewedstrijd in de Indesit Champi-
ons League en beslissend voor een 
plaats bij de laatste 12 van Europa. 
Odintsovo behoort tot de beste vol-

leybalteams van de wereld. In de 
Champions League werden de Rus-
sinnen tweede achter Perugia. Mar-
tinus doet het ondanks de drasti-
sche verjonging van het team ver-
rassend goed met twee overwinnin-
gen in de thuiswedstrijd tegen het 

Poolse Pila en de Europees kam-
pioen Perugia. Martinus wordt ge-
traind door Mijdrechtenaar Avital 
Selinger. Atalante bedankt Martinus 
voor dit erg sympathieke cadeau! 
Meer informatie vind je via www.vv-
atalante.nl 

Stieva/Aalsmeer 
turbulente start

De Ronde Venen - Het nieuwe 
team van Stieva/Aalsmeer staat na 
de eerste speelronde met 9 punten 
bovenaan de rangschikking. Tegen-
stander de Paddestoel 1  kon geen 
antwoord vinden op het offensief 
gespeeld in De Willisstee,  9-0 dus.
Uit de stal van de kampioenen bleek 
Dio 1 wederom te sterkste tegen Dio 
2.    Bert Dijkshoorn was in slechts 
16 beurten uit en zette voor Dio 1 de 
kortste partij van de week. De hoog-
ste serie van de week kwam tot ui-
ting in de wedstrijd Bobs Bar 2 te-
gen Bobs Bar 1.  Kopman Hans Bras 
van Bob 1 liet de arbiter een serie 
van 24 caramboles noteren hetgeen 
36.92% van z,n 65 te maken caram-
boles is.  Het team van Hans won 
overigens met 7-2 van collega 2.
Tijdens een 1-2-tje in De Kromme 
Mijdrecht  bleek team 1 onder lei-
ding van John Oldersma de sterk-
ste, het werd 3-6 voor John.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 ver-
loor met 2-7 van De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2.   Team 2 liet mooi spel 
zien gespeeld door de heren Dorus 
van de Meer en Frank Witzand.  Bei-
den deden slechts 18 beurten over 
hun partij terwijl Dorus een hoogste 
serie van 33 caramboles vertoonde.

Titanenstrijd
Bij de Paddestoel 3 tegen De Padd-
stoel 2 was een mini-titanenstrijd te 
bekennen.  Vier van den 5 finalis-
ten 1-sterklasse libre haalden hun 
gram.   Ralph Dam nam revanche 
door winst in 18 beurten op de kers-
verse kampioen Jim van Zwieten en 
Robert Daalhuizen wist heel close 
Michel Bak te verslaan.      U begrijpt 
de eindstand was 5-4 voor team 3.
Cens 2 speelde de returm tegen 
Cens 1 hetgeen eindigde met 2-7 
in het voordeel de laatstgenoemde.   
Peter van Velzen, Cor van de Kraats 
en Ab Siegrist lieten niets aan het 
toeval over tegen Chris Esser, Mar-
tijn Wolfrat en Jos Bader.  Edwin de 
Jong redde de eer door een ruime 
winst op Vincent Roeleveld.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won 
met 7-2 van De Merel/Metaal 
Mijdrecht 3.  Wim Roest, Ben Fran-
sen en Jeroen Vis waren te sterk 
voor Hans van Rijn, Caty Jansen en 
Cot van Wijk.  Wim Berkelaar wist 
met gemak 2 puntjes weg te snoe-
pen van Gijs van der Vliet. Ook het 
nieuwe naampie van De Vrijheid/
Biljartmakers doet blijkbaar won-
deren want de Amstelhoekers won-
nen met 7-2 van De Schans.   Dirk 
van Yperen was niet uit het veld te 
krijgen door Bart Dirks dus nam hij 
de enige 2 punten mee naar Vinke-
veen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



De Kwakel - Op de eerste speeldag 
in het nieuwe jaar werd afgelopen 
donderdag 8 januari door 40 paren 
gespeeld in de 4e ronde van de lad-
dercompetitie van de BVK.
 
Na de gebruikelijke uitwisseling van 
de beste wensen werd tegen 8 uur 
gestart en om ca 11.15 kon Cor de 
uitslagen in de diverse lijnen be-
kend maken.
 
In de A lijn bleken Piet v.d. Poel en 
Gerard de Kuijer de oliebollen het 
best verteerd te hebben, want zij 
noteerden hun eerste eerste plaats 
van dit seizoen met een score van 
57,64%. Blijkbaar had Gerard andere 
oliebollen genuttigd dan wederhelft 
Agnes, want die scoorde met part-
ner Lenie Heemskerk deze keer de 
laatste plaats met 42,36%. Dat zal in 
huize de Kuijer toch wel tot enige hi-
lariteit geleid hebben.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Na het, zelf ingestelde, 
kerstreces kunt u weer het weke-
lijkse verslag verwachten. Deze keer 
van de vierde zitting van de ladder-
competitie gespeeld op dinsdag 6 
januari.In de A-lijn, met veertien pa-
ren, werden eerste Tilly van Dijk en 
Jany van der Ent met 62.15%, twee-
de was het paar Elly van Nieuw-
koop/Jessie Piekaar met 60.76%.
Als derde plaatsten zich Frouk-
je Kraay en Anneke van der Zeeuw 
met 56.94%

In de B-lijn, met vijftien paren, 
plaatste het combipaar Rees van 
der Post en Floor Janssen zich als 
eerste met 64.17%!  Goede tweede 
het paar Ploon Roelofsma en Mar-
ja Slinger met 61.25%. Ina Melkman 
en Jetty Weening werden “derds” 
met 57.08%. Dan nu de competitie-
stand: eerste staan voor de derde 
keer, dus met vlag, Elly van Nieuw-
koop en Jessie Piekaar met gemid-
deld 60.01%. Met vlaggetje, want 
voor de tweede maal, Guus Pielage 
en Greet Overwater als tweede met 

gemiddeld 57.08%. Verrassend is het 
paar Jany van der Ent/Tilly van Dijk: 
zij komen “vanuit het niets” naar bo-
ven stormen en zijn derde met een 
gemiddelde van 54.67%! Ga zo door 
dames en roem zal  u ten deel val-
len. Enige bemoediging voor Wil 
Blansert en Anneke Rood is op z’n 
plaats zij sluiten nu voor de tweede 
keer de rij. Kom dames u kunt beter! 
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? 

Inlichtingen bij Alice Oostendorp, 
telefoonnummer 0297-540183.

Popband Brixx sponsort 
een kleedkamer bij KDO
De Kwakel - KDO heeft er weer 
een nieuwe sponsor voor de kleed-
kamers van de nieuwe accommo-
datie bij. De naam van de popband 
Brixx zal op één van de kleedkamers 
gaan prijken.

Brixx is een negenkoppige popfor-
matie die louter bestaat uit mensen 
die bij KPMG, het accountants- en 
advieskantoor uit Amstelveen, wer-
ken. De band noemt zichzelf een 
‘goede doelen’-band, wat inhoudt 
dat met de opbrengsten uit betaal-
de optredens goede doelen worden 
gesteund, vooral door benefietop-
tredens voor bijvoorbeeld vrijwilli-
gersorganisaties of instellingen voor 
verstandelijk beperkte mensen. Eén 
van de leden van de band, Wim Bar-
tels, woont in De Kwakel en besprak 
met de andere bandleden het idee 
om de bandnaam te koppelen aan 
één van de kleedkamers van het 
nieuwe KDO-complex. 
‘Mijn beide zoontjes voetballen bij 
KDO en  zo ben ik er zo goed als 
wekelijks te vinden, zegt Wim Bar-
tels. Het is mooi om via sponsoring 
bij te dragen aan iets belangrijks als 
een goed onderkomen voor kinde-
ren en volwassenen die sporten.’ 
Met ‘Brixx’ op de kleedkamerdeur 

laat de band zien dat het haar doel-
stelling is om vrijwilligers te steu-
nen. En hoewel het via de muzika-
le weg gaat in plaats van via sport-
prestaties, leveren zij ook ieder op-
treden een teamprestatie om een 
leuke avond te bezorgen aan men-
sen die dat hard nodig hebben maar 

niet voldoende financiën beschik-
baar hebben. Peter Oudshoorn, 
voorzitter van KDO, is blij met de 

Bridgevereniging De Legmeer 
Uithoorn - Woensdagavond 7 ja-
nuari jl. speelden de leden van de 
bridgevereniging “De Legmeer “  
hun eerste zitting van de derde ron-
de parencompetitie 2008/09. De lij-
nen waren op volle sterkte. In de 
“A”lijn met 16 paren was er een goe-
de start voor Gerda Bosboom met  
Anneke van de Zeeuw en Joop van 
Delft met Toon Overwater; zij deel-
den de eerste plaats met 59,82%. 
Ben ten Brink met Jan Bronkhorst 
werden derde met 56,55% en met 
een klein verschil Frans Kaandorp 

met Gerda Schavemaker vierde met 
56,25%. In de “B”lijn ook met 16 pa-
ren speelde het combipaar Froukje 
Kraaij met Gijs de Ruiter zich naar 
de eerste positie met 59,82%. Ook 
Tini van Drunen met Wouda Roos 
hadden een goede start, zij wer-
den tweede met 58,93%. De der-
de plaats was voor Rita Vromen 
met Henny Westendorp, zij scoor-
den 55,65%. Elly Belderink met Ria 
van Geelkerken behaalden de vier-
de plaats met 53,57%. In de “C” lijn 
met 12 paren ging de hoogste sco-

re van deze avond naar Mieneke 
Jongsma en Anneke Meijerink, met 
64,58% werden zij eerste. Lous Bak-
ker met Debora van Zantwijk deden 
het ook goed, zij werden tweede 
met 60,00%. De derde plaats was 
voor Anneke Houtkamp en Marij-
ke Knibbe met 55,00%.  Bent u ook 
geïnteresseerd in bridge, speel in 
2009 een keer ter kennismaking 
mee. Neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker 
0297-567458       

Peter Maijenburg zet zijn 
achterstand goed om in 
een overwinning
De Kwakel – Afgelopen week was 
er naast het vele schaatsen ook nog 
tijd voor het biljarten bij het Fort 
in De Kwakel. Op het programma 
stond al weer de tweede ronde van 
de tweede helft van de biljartcom-
petitie van de Veen en Rijnstreek. 
Het team van Frans van Doorn, dat 
uitkomt in de C4 klasse speelde 
een thuiswedstrijd tegen Rijnegom 
uit Zoeterwoude. In dit team zitten 
louter spelers die al een tijdje mee-
draaien in het biljarten. Frans mocht 
het spits afbijten tegen Sjaak Ver-
meulen. Beide spelers hielden el-
kaar voortdurend in evenwicht. Het 
was Frans die tegen het einde de 
eindspurt inzette. Als bij Sjaak al-
les er net omheen draait weet Frans 
regelmatig zijn caramboles mee te 
pikken en zo als eerste zijn beno-
digde aantal caramboles te beha-
len.
Tweede speler Peter Maijenburg, 
halverwege het seizoen met drie 
caramboles verhoogd, trad aan te-
gen Jan Rothmensen. Peter had 
een zeer slechte start. Na 12 beur-
ten had hij slechts 2 caramboles. 
Hoe gek het in de biljartsport kan 
gaan, toonde Peter. In de 13e beurt 
haalde hij een serie van 15 caram-
boles en nam hiermee de leiding 
van de partij over. In de 27e beurt 
had Peter de 47 caramboles op het 
bord staan wat hem een mooi ge-
middelde van 1.75 opleverde. Zo 
blijkt maar weer, je hebt nooit ver-
loren voordat de laatste carambole 
verspeeld is. Arjan Plasmeijer mocht 
als 3e speler invallen voor Maus de 
Vries. Arjan is het biljarten een beet-
je kwijtgeraakt omdat zijn prioritei-
ten momenteel ergens anders lig-
gen. Hij gaf zijn tegenstander goed 
partij maar kon een nederlaag niet 
voorkomen. Ton, alias Dopper, On-
derwater mocht proberen een klin-
kend resultaat op het wedstrijdfor-
mulier neer te zetten. Dit was niet 
tegen dovemansoren gezegd. Ton 
ging hard van start en gaf zijn te-
genstander het nakijken. Al pro-
beerde Joop Ladan het nog wel, hij 
kon echter alleen maar in de buurt 
komen.
Een klinkende 7-2 overwinning dus 
waarmee dit team bovenaan staat in 
deze klasse.
Het team van Aad van der Laan, ook 
uitkomend in de C4, volgt echter op 
de voet. Door de diverse verhogin-
gen is dit team behoorlijk door el-
kaar geschud. 

Eerste speler
Aad van der Laan is nu eerste spe-
ler geworden. Hij mocht zijn klas-
se vertonen tegen Cor Radema-
ker van ‘r Scheepje uit Kouderkerk 
aan de Rijn. Echt moeilijk kreeg Aad 
het niet, maar hij had wel 34 beur-
ten nodig om zijn partij in winst om 
te zetten. Aad van Kessel deed het 
daarentegen erg goed. Slechts 27 
beurten had hij nodig voor 53 ca-
ramboles, het leverde net geen ge-
middelde van 2.00 op maar toch 
een knappe prestatie. Derde speler 

Kees van der Meer, afgezakt van 1e 
speler, is deze klap nog niet te bo-
ven gekomen. 45 uit 45 zijn resulta-
ten die Kees toch al ver achter zich 
heeft gelaten. Maar eens in de zo-
veel tijd komt zo’n uitslag op het 
wedstrijdformulier. En waar het aan 
ligt, u mag het zeggen. Arjan Vlas-
man maakte er toch nog een mooie 
avond van door zijn partij winnend 
af te sluiten. Een 7-2 overwinning 
voor dit team waarmee het team van 
Frans van Doorn op de voet wordt 
gevolgd. In de C5 speelde het team 
van Willem Holla tegen Inn ’t Lelie-
veld uit Nieuwveen. Deze wedstrij-
den staan altijd in het teken van hu-
mor en een hoop plezier. Gelachen 
werd er alom en tussendoor ook nog 
wat gebiljart. Willem Holla speel-
de tegen Dion Braam. Beiden kon-
den niet uitstijgen boven hun nor-
male niveau. Een echte winnaar ver-
diende deze partij dan ook niet. De 
1-1 uitslag was daarom ook terecht. 
Chris Draaisma verdient echter de 
pluim van de week. 37 caramboles 
in 19 beurten. Dit zijn gemiddelden 
die in de 5e klasse niet vaak voor-
komen. Het werd in ieder geval be-
loond met 2 punten. Pieter Langel-
aan, opgeleid bij de RDB (Rosse Die 
Bal) wisselt hele goede wedstrijden 
af met matige tot slechte. Ditmaal 
kon een matige wedstrijd genoteerd 
worden. Deze wedstrijden moet je 
ook winnen om tot de groten te be-
horen. Dit deed Pieter dan ook. Jack 
Baak had last van de onderbreking 
van de winsterstop. Hij komt ech-
ter heus nog wel. Een eclatante 6-
3 overwinning. Het team van Gerard 
Plasmeijer, ook uitkomend in de C5, 
mocht op bezoek in Aalsmeer. 

Winstkansen
Ook in dit team zijn diverse spe-
lers verhoogd wat de winstkansen 
natuurlijk reduceert. Iedereen start 
echter op nul, dus kansen krijg je al-
tijd. Gerard Plasmeijer is zo iemand 
die ze dan met beide handen aan-
pakt. Tegen Henk van der Sluis was 
hij de betere biljarter. Een goed be-
gin is het halve werk dus. Ook Jo-
landa Brandse droeg haar steentje 
bij door in 35 beurten haar partij uit 
te maken. Het was de kortste par-
tij op papier, in de praktijk duurde 
hij veel langer. Er hoeft dan ook niet 
verteld te worden tegen wie Jolan-
de speelde. Robert van Doorn moet 
nog wennen aan zijn nieuwe pla-
fond van 37 caramboles. Verliezen 
deed hij niet omdat hij streed voor 
iedere carambole. Een gelijkspel te-
gen Jan Ganzevles was dus dikver-
diend. Leon Loos werd voor zijn goe-
de spel ook beloond met 2 caram-
boles verhoging. Hij kwam er geluk-
kig veel meer tekort anders waren 
de druiven erg zuur. Toch een mooie 
6-3 overwinning. Ton Karlas en 
companen speelden tegen RBV uit 
Leimuiden. In de eerste helft draai-
de dit team mee in de middenmoot. 
Ze proberen het in de 2e helft be-
ter te doen. Ton Karlas sleepte een 
dikverdiende overwinning uit het 

vuur. Huib Bakker en Jan Schock-
man konden het voorbeeld ech-
ter niet volgen. Zelfs een serie van 
12 kon Jan niet aan de overwinning 
helpen. Kees de Bruyn, samen met 
Theo Bartels en Hans van Eijk speel-
de thuis tegen Jacobswoude. Kees 
trad aan tegen Rini Koetsier. Beide 
spelers doen niet voor elkaar onder. 
Kees zei vooraf al dat één van bei-
den met overmacht zou winnen. Het 
was dit keer Kees die het voortref-
felijk deed. In 11 beurten had Kees 
zijn 170 caramboles, met tussen-
door een serie van 68. Chappeau! 
Ook Theo Bartels en Hans van Eijk 
deed het opperbest. Beiden met een 
gemiddelde van boven de 4.00. De 
maximale score dus voor dit team.
In de B1 doen de driebandenteams 
het niet erg best. Er is echter één 
uitzondering en dat is het team van 
Quirinus van der Meer. In de eerste 
helft wisten zij tweede te worden 
wat recht geeft op een plaatsings-
ronde voor de districtsfinale. 

Lege handen
Ook deze week scoorden ze er weer 
lustig op los. Er was er niet één die 
verzaakte waardoor de tegenstan-
der met lege handen huiswaarts 
keerde. John van Dam speelt goe-
de wedstrijden de laatste tijd. Ook 
deze week had hij weer een ge-
middelde van boven de 1.00. Hij is 
in vorm en moet dit nog een aan-
tal weken zien vast te houden wan-
neer John voorronden extra klasse 
driebanden nationaal gaat spelen 
in ’t Fort. Jos Spring int Veld haal-
de eindelijk weer eens een overwin-
ning en dat smaakte hem erg zoet. 
Henny van Doorn was de dissonant 
van deze avond. Een nederlaag kon 
hij niet voorkomen maar toch een 
keurige 5-2. Bart de Bruyn zijn team 
mocht in Rijpwetering bij ROAC op 
bezoek.Bart is veel op vakantie de 
laatste tijd en dan komt hij niet aan 
zijn trainingsuurtjes.Dit is dan ook 
in zijn uitslagen terug te zien. Al-
leen Martin Plasmeijer wist de volle 
winst te behalen waardoor toch nog 
2 punten mee terug naar De Kwa-
kel gingen.

In de B2 gaan Wery Koeleman, Alex 
van der Hulst en Kees Smit voor het 
kampioenschap. Ze moeten dan wel 
beter gaan spelen dan nu. Dit gold 
niet voor Kees Smit. Hij speelde als 
een grote mijnheer. 25 caramboles 
in 28 beurten daar mag je mee thuis 
komen. Alex kan alleen maar dro-
men van zo’n resultaat, hij heeft er 
nachtmerries van. Mede ook omdat 
hij er weer slechts 2 tekort kwam, 
dit gebeurd nog al eens de laatste 
tijd. Ook Wery Koeleman legde het 
af. Kees Smit pakte hierdoor in zijn 
eentje 3 punten. 

In de maand februari word weer het 
Open Kwakels Libre kampioenschap 
verspeeld. U kunt zich nog opgeven 
door naar de website  www.bvhet-
fort.nl te gaan en daar het inschrijf-
formulier downloaden en invullen.

Contractverlenging voor
Ron Langhout en Fred Kok
De Kwakel - Ook volgend seizoen 
zullen Ron Langhout (hoofdtrainer) 
en Fred Kok (trainer KDO 2) voor de 
KDO-selectiegroep staan. 

Beide trainers zijn bezig aan hun 
eerste seizoen bij KDO en hebben ja 
gezegd tegen hun 1-jarige contract-
verlenging. 

Het bestuur van KDO heeft om tot 
contractaanbieding over te gaan, 
o.a. de mening van 12 selectieleden 
gepeild. 
KDO spreekt het vertrouwen in het 
trainersduo uit en gaat er vanuit dat 
de ingezette koers ook volgend sei-
zoen een passend vervolg zal krij-
gen.

Ronde 4 bij BVK

Eva Lubbers springt limiet 
voor EYOF!
Uithoorn - Zondag 4 januari heeft 
Eva Lubbers in het Duitse Herzen-
brock de limiet voor de European 
Youth Olympic Festival gesprongen. 
De EYOF wordt gezien als het Eu-
ropees Kampioenschap voor B ju-
nioren (16-17 jaar). Met een sprong 
van 1,76 sprong Eva 4 centimeter 
boven de vastgestelde lmiet. De EY-
OF wordt dit jaar in juli in het Finse 
Tampere georganiseerd. Vorig sei-
zoen had Eva zich al als doel ge-
steld dat ze voor deelname aan de 

EYOF wilde gaan. Het is een prach-
tige prestatie dat Eva in haar eerste 
wedstrijd gelijk aan de limiet van de 
Atletiekunie voldoet.
De Uithoornse atlete is in haar eer-
ste wedstrijd van 2009 sterk begon-
nen. Na de wedstrijd gaf ze aan dat 
het weer een heerlijk gevoel was om 
haar eerste wedstrijd te springen en 
had ze het gevoel dat ze komend 
seizoen nog hoger kan springen. 
Komende weken staan er nog wed-
strijden in het Duitse Unna en Gro-

ningen op het programma. In febru-
ari zal Lubbers willen pieken op het 
NK junioren en senioren in Apel-
doorn. Hier zal ze ook aan de start 
staan op de 60 meter sprint.

BVU start het jaar met 
paren en viertallen
Uithoorn - Op de eerste bridge-
avond van 2009 werd er op twee  
fronten gestreden. In de viertallen-
competitie stond de eerste zitting 
van de tweede ronde op de rol.
De Voijs-Leenen begon het jaar 
goed door met 25 punten als bes-
te viertal te finishen.

De voorgaande zitting, met een be-
duidend minder resultaat van 10 
punten, werd zodoende aardig ge-
compenseerd. Ook Kruyk-Doodkor-
te poetste de vorige 6 punten radi-
caal weg met een tweede plaats met 
24. Aan kop gaan Spook-Heimeriks, 
die met een score van 17 punten 
nu een totaal van 76 hebben, op de 
voet gevolgd door Limburg-Wagen-
voort met een totaal van 75.

In de onderste regionen verkeren 
Verberkmoes- van den Berg met 
een totaal van 37 en Goedemoed- 
Smit met 28 punten, maar de laat-
ste zijn aan een inhaalrace begon-
nen met nu een derde plek en maar-

liefst 20 punten.
De paren lijn toonde weer het on-
genaakbare paar Marijcke & Gouke 
van der Wal die met 64,24% met de 
eerste plaats aan de haal gingen.
Jan van Diermen & Ton ter Linden 
verrasten met een tweede positie 
en 60,76% en ook Hilly Cammelot & 
Mineke Jongsma speelden zich nu 

sponsoring: ‘Hartstikke goed dat ie-
dereen zo enthousiast is en er uit 
zo veel verschillende hoeken steun 
is voor onze plannen. We vinden 
het erg leuk dat met de sponsoring 
door Brixx zelfs muziek en sport nu 
bij elkaar komen. We kunnen elke 
vorm van steun goed gebruiken om 
de nieuwbouw te realiseren. Overi-
gens: er zijn nog 5 kleedkamers be-
schikbaar voor sponsoring.’ 

Voor meer informatie over Brixx: 
www.brixxband.nl 

Voor meer informatie over sponso-
ring en KDO: www.kdo.nl of via een 
email naar bestuur@kdo.nl

Geke en Jaap Ludwig gaan volgden 
de koplopers op de voet met 56.94% 
en de gedeelde 3e plaats was de-
ze week weg gelegd voor echtpaar 
van Beem en paar Karlas-Verhoef 
met 54,17%.
 
Echtpaar van Beem neemt in de 
totaalstand thans de 2e plaats in. 
Echtpaar Bader staat hierin 1e en 
paar Elenbaas-Verhoef 3e.
 
In de B lijn 2 scores boven de 60%. 
Wedstrijdleider Cor werd met part-
ner Bep Verleun 1e met 62,92% en 
echtpaar Kniep bleef in hun spoor 
met 62,5%. Atie en Wan Overwa-
ter deelden de 3e plaats met Adri-
aan en Tiny Kooyman, beiden met 
57,08%.  In deze lijn sloot echtpaar 
van Nieuwkerk de rij met 37.5%. Dat 
betekende uiteraard een flinke dui-
keling in het algemeen klassement.
In de C lijn deze keer een sterk op-

treden van Janny Snabel en Vrony 
van Veen. Hun score van 62,15% 
was alle andere paren te machtig en 
het leverde hen een flinke sprong 
op in het totaalklassement. Jose 
Möller en Yvonne Koestal kwamen 
met 60,42% nog het dichtst bij hen 
in de buurt. Ria Wezenberg en Rie 
Bezuyen waren als invalpaar opge-
trommeld en zij deden dit met verve, 
getuige hun 3e plaats met 56,94%
Tilly en Frans zaten met hun gedach-
ten nog een beetje bij het Nieuw-
jaarsvuurwerk en dat kwam hun 
score niet ten goede, zodat zij de-
ze keer met de 14e en laatste plaats 
genoegen moesten nemen.
 
Volgende week de voorlopig laatste 
ronde van de 1e helft van de lad-
dercompetie, daarna is het weer tijd 
voor de parencompetitie.   

eens in de kijker met 59,72% en een 
derde plaats.
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg werden vierde met 
54,86% en Truus de Ruiter & Henk 
Stahl schaarden zich bij de beste vijf 
met 53,47%.

Bridge Vereniging Uithoorn speelt 
elke maandagavond in de Barzaal 
van Sporthal De Scheg,
aanvang 19.45 uur. 
Wilt U ook eens de geest scherpen 
neem dan contact op met de se-
cretaris Marineke Lang tel: (0297) 
569432.
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KinderTafeltennisFeest Vitac
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag werd het jaarlijks door 
Vitac georganiseerde KinderTafel-
tennisFeest (KTF) gehouden. In to-
taal deden er bijna 70 basisschool-
kinderen mee. ‘s Morgens speelden 
de kinderen uit groep 5 en 6 en ’s 
middags de kinderen uit groep 7 en 
8. 

Rond kwart voor 10 opende Berry 
van Veen het toernooi. Vervolgens 
splitsten beide groepen zich, groep 
6 ging voor de individuele wedstrij-
den en groep 5 voor de teamspel-
letjes. 
De kinderen van groep 5 vormden 
drie teams van 5 kinderen, De Bal-
lenmeppers, De Speelkampioenen 
en de Aegon boys. De kinderen de-

den een spelletjesparcours van zes 
spelen, ieder spel duurde acht mi-
nuten, daarna speelden ze nog en-
kele korte wedstrijdjes die ook mee-
telden voor de eindstand. 
Het was een gezellige boel en de 
teams waren aan elkaar gewaagd. 
Met het spel ‘round the table’ haal-
den de Aegon boys duidelijk meer 
punten, waardoor zij op de eerste 
plaats eindigden.
Eindstand groepen 5: 
1) Aegon boy’s 277 punten
2) Ballenmeppers 245 punten
3) Speelkampioenen 195 punten

Bij de kinderen van groep 6 werden 
er vier-en vijfkampen gespeeld. Na 
de eerste ronde kwamen de ster-
ker spelers bij elkaar en de zwakke-

re, verdeeld over twee 4-kampen en 
twee 5-kampen.

In de sterkste meerkamp was Gi-
no Muntslag duidelijk de sterkste. 
In zijn drie wedstrijden (Best of five) 
verloor hij slecht één game van Jas-
per Nuyen. 
Eindstand groepen 6: 
1) Gino Muntslag
2) Stefan Vrinzen
3) Jasper Nuyen

Om 13.00 uur startten de kinderen 
uit groep 7 en 8 met hun wedstrij-
den.
Bij groep 7 deden er 12 kinderen 
mee. Er werd gespeeld in een 12-
kamp, zodat iedereen tegen elkaar 
speelde. Van 12 kinderen kwamen 

er 6 van de St. Jozefschool, 3 van 
de Koningin Julianaschool, 2 van De 
Pijlstaart en één van De Schakel. 

Uiteindelijk speelden twee kinde-
ren van de St. Jozefschool de fina-
le, Maarten van Eijs en Delano Kluft. 
Beiden hadden al hun wedstrijden 
gewonnen. In de finale van groep 7 
was Delano net iets sterker en won 
met 11-4, 11-6 en 11-8. 

Eindstand groepen 7: 
1) Delano Kluft
2) Maarten van Eijs
3) William (De Schakel)
Bij de groepen 8 speelden maar 
liefst 22 kinderen mee. De eerste 

ronde bestond uit vijf poules. Na 
de pauze, waarin de kinderen con-
sumpties kregen die beschikbaar 
waren gesteld door Super de Boer, 
werden de kinderen op speelsterkte 
ingedeeld in vijf nieuwe poules. 

In de 1e poule werd er gespeeld 
voor de plaatsen 1 t/m 5, waarvan 
de 1e twee plaatsen recht gaven op 
een beker. Dit werd een strijd tus-
sen Patrick Mur, Dion Slegt en Ben-
jamin Engelschman. 

In het begin moest Dion tegen Pa-
trick en dit werd een erg leuke par-
tij voor de toeschouwers. Met mooie 
punten en een miniem verschil wist 

Dion deze wedstrijd te winnen. Dion 
won hierna ook van Benjamin. 
De wedstrijd om de 2e plaats zou 
gaan tussen Benjamin en Patrick. 
Na een goede wedstrijd kwam Ben-
jamin (2e) als winnaar eruit en viel 
hij samen met Dion (1e) in de prij-
zen. 
Eindstand groepen 8: 
1) Dion Slegt
2) Benjamin Engelschman
3) Patrick

Het KTF was weer zeer geslaagd, 
mede dankzij een bijdrage van Ra-
bobank Veenstromen, en de orga-
nisatoren hopen volgend jaar weer 
net zoveel kinderen te zien!

Damesavond Quakeltoernooi
was zeer spannend
De Kwakel - Zaterdag 10 januari 
was de eerste damesavond op het 
Quakeltoernooi in De Kwakel. 
Dit zaalvoetbaltoernooi wordt al-
weer voor de 23ste keer georgani-
seerd.
Voor aanvang bleken twee teams al 
uitgeschakeld door het griepvirus, 
zodat vier teams overbleven voor 
de eerste avond. Dit maakte het er 
echter niet minder spannend op, 
zo zou blijken.  De eerste wedstrijd 
speelden de al wat “oudere” dames 
van de veldvoetbal van KDO on-
der de naam Zamida tegen de “jon-
kies” van het veldvoetbal van KDO, 
G. Semp Trosrozen. Semp Trosrozen 
begon erg goed, maar toen Zamida 
warm was gedraaid wisten ze met 
een paar mooie aanvallen de eind-

stand naar 5-1 te tillen.
Daarna was het de beurt aan de 
jonge veldvoetballers uit Wilnis, die 
als Pink Panther hun opwachting 
maakten tegen TVK. Deze dames 
hebben sinds enkele jaren de zaal-
voetbalschoenen aan de  wilgen ge-
hangen, maar voor deze gelegen-
heid waren ze nog een keer bij el-
kaar gekomen. In een spannende 
wedstrijd ging het lang gelijk op, 
maar wist Pink Panther, mede door 
goed keeperwerk, aan het langste 
eind te trekken. Met 2-1 behaalden 
ze de drie punten. 

In de wedstrijd tegen Pink Panther 
begon Zamida erg rommelig, maar 
wisten zij toch met 2-0 te winnen. 
Semp Trosrozen speelt daarna te-

gen TVK en verloor ook deze wed-
strijd met 5-1, maar maakte wel een 
pracht doelpunt na een solo van de 
goed keepende Kim!  Met deze uit-
slagen blijken er drie kanshebbers 
voor de twee plekken in de fina-
le. Zamida heeft aan één punt ge-
noeg en Pink Panther en TVK moe-
ten winnen om door te gaan, waar-
bij ook het doelsaldo niet onbelang-
rijk is.  Pink Panther is constant in de 
aanval tegen de meiden van Semp 
Trosrozen en maken snel 2-0. Het 
wordt nog even spannend als Semp 
Trosrozen verassend op 2-1 komt 
en beide teams hun keepsters zien 
uitblinken. Uiteindelijk moet Semp 
Trosrozen het hoofd buigen en ver-
liest met 5-1. De laatste wedstrijd 
is nu voor Pink Panther van belang, 
want als TVK wint gaan zij door naar 
de finale avond. Zamida heeft aan 
één punt genoeg en een zeer span-
nende wedstrijd begint. Dat TVK het 
zaalvoetbal nog niet is verleerd is 
duidelijk en vooral de loeiharde af-
standschoten bezorgen de Zami-
da keepster overuren. Een “dwarrel-
bal” zet 

TVK op voorsprong, maar Zamida 
maakt via een eigen doelpunt snel 
gelijk. Met wat duw en trekwerk, ge-
leerd met veldvoetbal, blijft de strijd 
gelijk op gaan. Via een kluts met de 
keepster komt Zamida weer voor, 
maar met de laatste krachten weet 
TVK er 2-2 van te maken. Moe ge-
streden proberen ze nog voor de 
winst te gaan, wat niet meer lukt. 
Zamida en Pink Panther gaan door 
naar de finale avond.

Zaterdag 17 Januari spelen de vol-
gende heren teams, aanvang 18.00 
uur in de KDO sporthal in De Kwa-
kel:
New Deco Boys
Administratie kantoor Klaas Kleijn
KDO 7 zaal
Oud KDO
Jong KDO
RKAV Vermeij verpakkingen

Laatste KDO brunch voor 55+ 
vrijwilligers in het oude gebouw
De Kwakel - Op 30 december jl. or-
ganiseerde KDO voor haar 55+ vrij-
willigers de jaarlijkse oudejaars-
brunch. 
Deze brunch wordt aangeboden 
aan alle KDO-vrijwilligers die 55 
jaar of ouder zijn. Ook deze vrijwil-
ligers zijn voor KDO heel belangrijk. 
Zo is er een aantal van deze groep 
dat het hele seizoen lang elke week 

de 750 exemplaren van het clubblad  
“Ons Doel” in elkaar zet.  Een ande-
re groep zorgt ervoor dat de buiten-
ruimte, zoals het groen, wordt on-
derhouden, zoals het kort houden 
van de slootkanten, snoeien van bo-
men, lijnen trekken en ga zo maar 
door. Vrijwilliger van het eerste uur 
is overigens ome Gerard de Jong 
van 93 jaar. Samen met zijn vrouw 

tante Ploon was hij van de partij. 

Het bestuur van KDO kijkt met ple-
zier terug op deze brunch die toch 
een bijzonder karakter heeft. Het 
was de laatste keer in deze kanti-
ne. De volgende keer zal de brunch 
uiteraard weer worden aangeboden, 
maar vindt dan plaats in het nieuwe 
clubgebouw.    

‘De Kajuit’ kampioen van 
het tafeltennistoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
de finale gespeeld van het ‘tafelten-
nistoernooi voor basisscholen’.
Voor de Kajuit speelden er 4 teams 
mee voor de eerste plek. 1 meisjes-
team en 3 jongensteams wisten zich 
in december te plaatsen voor deze 
finale.
Bij de meiden waren er in totaal 3 
teams die streden om de winst. De 
Kajuit, de Springschans en de Toer-
malijn.
Het was voor de meiden de eerste 
keer dat ze meededen aan dit toer-
nooi, maar dat was voor Laura, Elise 
en Rachel geen probleem. Na een 

aantal spannende wedstrijden wis-
ten ze uiteindelijk 32 punten te be-
halen en dat was ruim voldoende 
voor de eerste plek! Op de tweede 
plaats eindigde de Toermalijn met 
28 punten en de Springschans sloot 
het rijtje af met 27 punten.
Bij de jongens was tijdens de voor-
rondes al duidelijk geworden dat de 
strijd om de eerste plaats zou gaan 
tussen het eerste team van de Kajuit 
en het team van de Regenboog. Het 
ging de hele dag al gelijk op. Hal-
verwege de middag had de Kajuit in 
een onderlinge strijd al gewonnen 
door twee van de drie wedstrijden 

te winnen, maar zou dit wel genoeg 
zijn? Jasper, Nick en Nick deden in 
ieder geval meer dan hun best!
De laatste wedstrijd was beslis-
send. 

Verlies
Bij winst zou de Kajuit kampioen zijn 
en bij verlies zou de 1e plek naar de 
Regenboog gaan. Gelukkig wist Jas-

per de laatste wedstrijd met gemak 
te winnen en was de 1e plaats voor 
een 5e keer op rij voor de Kajuit!
Met team 2 van de Kajuit ging het 
ook prima. Een eerste plek of twee-
de plek zat er niet in, maar Jaimy, 
Steyn en Rick wisten wel de 3e 

plaats te behalen!
Voor Tiam, Bo en Daan verliep de 
dag wat minder goed. Ze deden erg 
hard hun best, maar helaas verlie-
pen de wedstrijden niet zoals ze dat 
hadden gehoopt. Een aantal wed-
strijden werd met een miniem ver-

schil verloren. Daardoor moesten ze 
het doen met een vijfde plek.
Al met al was dit een goede dag 

voor de Kajuit. Volgend jaar zal er 
zeker weer meegedaan gaan wor-
den om de titels te verdedigen!


