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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

voor het 
offiële

gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

MY

EVENT

29 t/m 31-10

Galleria Amsterdam
nu geopend

Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15 (direct aan de A2), 020-5650380

MILIEULABEL B

Ik zoek mIjn baasje Ik loop al enige tijd rond 
in de Johan de Wittlaan 
in Uithoorn op zoek naar 
mijn baasje. Ik ben een 
grijs/cyperse kat met witte 
kin en roze buik. Ook heb 
ik voor witte teentjes en 
achter witte sokjes.

Herkent mijn baas mij, 
wil hij of zij dan contact 
opnemen met de 
dierenbescherming 
Aalsmeer e.o.
tel. 0297-343618 

4 stuks

van 7,96
voor 1.00

Biba versier pizza

C1000 Oude dorp,
Prinses Irenelaan 1-3,
0297-383510

C1000 Reurings,
Zijdelwaardplein 61,

0297-521712

www.gemeentebelangen.nl

Nieuwsgierig 
naar het 
verkiezings-
programma 
van uw 
lokale partij?

GEMEENTEBELANGEN
SAMEN HET VERSCHIL
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PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Reeds 50% 

verkocht.

Start bouw 

maart 2010.

Uithoorn - Reguliere gladheidbe-
strijding is nog niet mogelijk van-
wege het tekort aan zout. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Uithoorn handhaaft de ver-
kleining van het strooigebied en 
roept de inwoners van Uithoorn op 
tot voorzichtigheid. Ook nu de dooi 
invalt kunnen wegen en fietspaden 
glad zijn. Helaas is de zoutvoorraad 
ook in Uithoorn nog niet op peil. 
Daarom blijft de verkleining van het 
strooigebied van kracht. Dit bete-
kent dat het op fietspaden en wegen 

buiten het strooigebied de komende 
periode glad kan zijn. Bij het bepa-
len van het strooigebied is van be-
lang dat de reguliere bevoorrading 
van de winkelcentra, grote winkel-
gebieden en vitale bedrijven door-
gang kan vinden. Verder is rekening 
gehouden met verbindingen voor 
het openbaar vervoer en voor de 
hulpdiensten. Zodra het strooizout 
op is, zal dit verkleinde strooigebied 
zo goed mogelijk met zand berijd-
baar gehouden worden. Om wegge-
bruikers te attenderen op mogelijke 

gladde wegen in de gemeente, heeft 
de gemeente waarschuwingsborden 
bij de gemeentegrens geplaatst. Het 
zouttekort is een landelijk probleem. 
Koning Winter regeert ook in de rest 
van Europa.  De internationale vraag 
naar strooizout is daarom hoog en 
de leveranties zijn beperkt. Er wordt 
uit alle macht gewerkt om de voor-
raden weer op peil te krijgen. We-
gen en fietspaden buiten het ver-
kleinde strooigebied kunnen glad 
zijn. Houd hier rekening mee als u 
de weg op gaat.

Zouttekort nog niet opgelost

Uithoorn - Op diverse locaties zijn 
de afgelopen weken storingen op-
getreden in het net van de openba-
re verlichting (OV). Helaas kunnen 
de storingen door het winterweer 
nu niet verholpen worden. Inwoners 
kunnen wel een melding doen van 
een storing aan de openbare ver-
lichting. 

De oorzaak van de problemen is 
dat bij vorst het kabelnetwerk en 
de lampen ernstig op de proef wor-
den gesteld. Daar komt bij dat er bij 
langdurige vorst niet gegraven kan 
worden in de bevroren grond. Ken-
merkend voor de storing is dat de 
openbare verlichting óf permanent 
aan of permanent uit staat. 

De gemeente heeft er -in verband 
met veiligheid- voor gekozen om, 
als het mogelijk is, het licht perma-
nent aan te laten. Het netwerk waar-
bij deze problemen zich voordoen is 
in de meeste gevallen van Liander 
(Netbeheerder). Contractueel moet 
Liander dit soort storingen zo mo-
gelijk binnen 10 werkdagen oplos-

Storingen openbare verlichting

”Helaas kan het nu niet 
verholpen worden”

sen. Vooral in de wintermaanden bij 
vorst kunnen storingen langer dan 
10 dagen duren. 

Kapotte lamp(en)
De gemeente is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de open-
bare verlichting. Maar de gemeente 
mag niet altijd zelf reparaties uitvoe-
ren. Alle lichtmasten en lampen bin-
nen de gemeente zijn eigendom van 
de gemeente. De enige uitzondering 
daarop zijn de wegen van de provin-
cie Noord-Holland (N201, Noord-
zuidroute). Het vervangen van ka-
potte lampen gebeurt door een spe-
cialistisch bedrijf in opdracht van de 
gemeente. Vanwege de sneeuw en 
de gladheid is het niet veilig voor het 
bedrijf met een ladder of hoogwer-
ker de lampen te repareren. Zodra 
de sneeuwperiode voorbij is, zullen 
alle storingen zo spoedig mogelijk 
gerepareerd worden. 

Storing doorgeven
Een storing kunt u doorgeven door 
te bellen naar Publiekszaken, 0297-
513 111 of een email te sturen naar 
gemeente@uithoorn.nl.

De Kwakel - Zaterdagavond 16 
januari rond tien over half negen, 
raakte een personenauto te water 
na een aanrijding met een ande-
re personenauto. De botsing vond 
plaats bij een wegversmalling op de 
Drechtdijk in De Kwakel. Ter hoog-
te van de wegversmalling ontstond 
door de gladheid een glijpartij waar-
bij de twee auto’s met elkaar in aan-
rijding kwamen. In tegenstelling tot 
wat er in de politieberichten wordt 
vermeld is de vrouwelijke bestuur-
ster van de auto niet gered door 
de bestuurder van de andere auto,  
maar door Paul Boere uit De Kwa-
kel. Paul, zeker geen onbekende in 

de Kwakel is o.a. bekend als de op-
richter van de Vuurwerkploeg. Hij 
kwam toevallig voorbij toen het on-
geluk gebeurde, bedacht zich geen 
moment en is in het ijzig koude wa-
ter gesprongen.

Kneuzingen
Hij heeft de dame eruit gehaald, 
warm gehouden tot de hulpdiensten 
kwamen en is toen zelf ook opge-
vangen. Maandagavond jl. is hij bij 
het slachtoffer op bezoek geweest. 
Zij is er gelukkig met wat kneuzin-
gen van af gekomen en is haar red-
der enorm dankbaar.

Foto Ronald van Doorn

Kwakelaar Paul Boere redt 
automobiliste van verdrinkingsdood
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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 dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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

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

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 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen 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
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raadsleden doen de komende 
weken een oproep aan u om te 
gaan stemmen op 3 maart. De-
ze week is aan de beurt jordy 
Keimes van het CDa.

Hoe lang bent u raadslid ?
Vanaf maart 2006, dus alweer bij-
na 4 jaar. Time flies when you ha-
ve fun!

Hoeveel uur besteedt u per 
week aan het raadslid zijn?
Zeer wisselend en afhankelijk van 
hoeveel dossiers er te behandelen 
zijn. Gemiddeld ongeveer 10 uur per 
week. Maar er zijn ook weken….! 
Gelukkig vergen meestal de leukste 
onderwerpen ook de meeste tijd, dat 
maakt het een stuk makkelijker. Ook 
geeft het veel voldoening wanneer 
een onderwerp waar je veel tijd aan 
besteed hebt, met succes in de raad 
afgerond wordt.

wat is leuk aan het 
raadslid  zijn?
Het is een zeer dynamische wereld 
waarin je over zoveel uiteenlopen-

stemmen? Doen! 
Op 3 maart 2010

de zaken een beslissing moet ne-
men. Van het verminderen van de 
locale regeldruk tot het budget be-
schikbaar stellen voor de bouw van 
een sportcomplex, het plaatsen van 
speeltoestellen en de vliegroutes 
vanuit Schiphol, om de overlast te 
beperken. Ook de bedrijfsbezoeken 
zijn bijzonder. Niets is leuker dan 
een locale ondernemer die vol trots 
aan het vertellen is over zijn eigen 
onderneming en hoe de gemeente 
hier in zijn beleid beter mee om zou 
kunnen gaan.

waarom moeten mensen op 
3 maart 2010 gaan stemmen?
Omdat de gemeenteraad beslist 
over onderwerpen die direct gevol-
gen hebben voor uw leefomgeving. 
De raad beslist over onderwerpen 
zoals: bouw van woningen, hoogte 
van belastingen, speelveldjes, hon-
den uitlaatroutes en verkeersvei-
ligheid. Laat uw stem horen via de 
raadsleden door op 3 maart op uw 
partij te stemmen !  

wist u dat:
• de gemeenteraad van 

Uithoorn bestaat uit  
21 leden?

- de VVD 5 zetels heeft?
- de PvdA 4 zetels heeft?
- het CDA 4 zetels heeft?
- Gemeentebelangen  

4 zetels heeft?
- GroenLinks 2 zetels 

heeft?
- Eerlijk Democratisch 

Uithoorn 1 zetel heeft?
- Ons Uithoorn 1 zetel 

heeft?

Op 30 januari aanstaande is er een 
‘open dag’ op de gemeentewerf. De 
afgelopen maanden is er hard ge-
werkt om het kantoorgebouw van de 
werf te verbouwen. Inmiddels is het 
bijna klaar. 

Bent u nieuwsgierig hoe het 
geworden is? Kom dan 
30 januari even langs tussen 
13.30 en 16.00 uur.

‘nieuwe’ kantoorgebouw
Het kantoorgebouw was hard aan 
vervanging toe. Het voldeed niet 
meer aan de huidige eisen en er was 
te weinig ruimte. Vandaar dat is be-
sloten om het huidige pand te ver-

bouwen. Begin 2009 is begonnen 
met de verbouwing en nu is het ge-
bouw weer als nieuw.

alles over Buurtbeheer
Op de ‘open dag’ kunt u  het nieuwe 
gebouw bezoeken. Ook kunt u meer 
te weten komen over Buurtbeheer. 
Daarnaast is er natuurlijk van alles te 
zien wat op een dag op de gemeen-
tewerf gebeurt.

Op de veegwagen
Ook voor de kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten. Zo kunnen zij in een veeg-
wagen van de gemeente zitten en ui-
teraard kunnen hun ouders daar een 
mooie foto van maken. Kortom rede-
nen genoeg om even langs te komen 
op 30 januari op de werf!

Open dag op 
gemeentewerf

De gemeenten Uithoorn en De Ron-
de Venen hebben onderzoek laten 
doen naar de effecten van verschil-
lende varianten voor een oeverver-
binding tussen Amstelhoek en Uit-
hoorn. Uitgangspunt voor het onder-
zoek is het besluit van de Uithoornse 
gemeenteraad dat doorgaand ver-
keer door het centrum van Uithoorn 
niet meer mogelijk is na de omleg-
ging van de N201. De beide colleges 
van burgemeester en wethouders 
hebben nu hun voorkeur uitgespro-
ken voor de Garagevariant. In deze 
variant blijft de Prinses Irenebrug be-
staan. De huidige weg loopt tot in de 
nieuw te bouwen parkeergarage in 
het dorpscentrum van Uithoorn. 

Data en tijden
Nu de beide colleges van burge-
meester en wethouders hun voor-
keur hebben uitgesproken voor de 
Garagevariant is het woord aan de 
beide gemeenteraden. Zij zullen een 
definitieve keuze maken voor een 
variant. Onlangs is in een aantal wij-

ken in Uithoorn, in Amstelhoek en De 
Hoef huis-aan-huis een nieuwsbrief 
verspreid (ook te vinden op de web-
sites van beide gemeenten) met een 
voorlopige planning van de behan-
deling door de gemeenteraad. In-
middels zijn de volgende data en tij-
den definitief bepaald:

donderdag 21 januari: 
19.00 uur Informatief Beraad 
(Uithoorn)
donderdag 21 januari: 
19.30 uur Rondeveens Tafelgesprek 
(De Ronde Venen)

Vooralsnog staat de besluitvorming 
in beide gemeenteraden gepland op 
4 februari (De Ronde Venen) en 11 
februari (Uithoorn). De exacte data 
en aanvangtijdstippen worden be-
kend gemaakt in de gemeentepa-
gina en op www.Uithoorn.nl. en 
www.derondevenen.nl.

Bespreking 
Oeververbinding door 
gemeenteraden

Reguliere gladheidbestrijding is nog 
niet mogelijk vanwege het tekort aan 
zout. Het college van burgemeester 
en wethouders van Uithoorn hand-
haaft de verkleining van het strooi-
gebied en roept de inwoners van 
Uithoorn op tot voorzichtigheid, Ook 
nu de dooi invalt kunnen wegen en 
fietspaden glad zijn. Helaas is de 
zoutvoorraad ook in Uithoorn nog 
niet op peil. Daarom blijft de ver-
kleining van het strooigebied van 
kracht. Dit betekent dat het op fiets-
paden en wegen buiten het strooige-
bied de komende periode glad kan 
zijn. Bij het bepalen van het strooi-
gebied is van belang dat de regulie-
re bevoorrading van de winkelcen-
tra, grote winkelgebieden en vitale 
bedrijven doorgang kan vinden. Ver-
der is rekening gehouden met ver-
bindingen voor het openbaarvervoer 

en voor de hulpdiensten. Zodra het 
strooizout op is, zal dit verkleinde 
strooigebied zo goed mogelijk met 
zand berijdbaar gehouden worden. 
Om weggebruikers te attenderen op 
mogelijke gladde wegen in de ge-
meente zijn waarschuwingsborden 
bij de gemeentegrens geplaatst. 
Het zouttekort is een landelijk pro-
bleem. Koning Winter regeert ook in 
de rest van Europa. De internatio-
nale vraag naar strooizout is daar-
om hoog en de leveranties zijn be-
perkt. Er wordt uit alle macht ge-
werkt om de voorraden weer op peil 
te krijgen.

Let op
Wegen en fietspaden buiten het ver-
kleinde strooigebied kunnen glad 
zijn. Houd hier rekening mee als u 
de weg op gaat.

Zouttekort nog niet 
opgelost

B&W hebben ingestemd met het 
Voorlopig Ontwerpplan voor de re-
constructie van de Zijdelweg in ver-
band met de aansluiting op de om-
gelegde N201. 
Het Voorlopig Ontwerpplan wordt 
voorgelegd aan de inwoners tijdens 
een inspraakbijeenkomst op 10 fe-
bruari in het Alkwin Kollege, Weeg-
bree 55. Van 19 uur tot 21 uur kunt 
u hier binnenlopen, het plan bekijken 
en een reactie geven. Er zijn mede-
werkers van de gemeente aanwezig 
om toelichting te geven en uw vra-
gen te beantwoorden. Aan de hand 
van de uitkomsten van deze avond 
beoordeelt de gemeente of het nood-
zakelijk is de plannen voor de recon-
structie van de Zijdelweg bij te stel-
len. Na de inspraakavond wordt een 
definitief ontwerpplan weer ter be-

sluitvorming aan B&W voorgelegd. 
Een eerdere versie van het voorlo-
pig ontwerpplan is op 28 september 
2009  tijdens een informatiebijeen-
komst in het Alkwin Kollege gepre-
senteerd. De presentatie en het ver-
slag van deze avond kunt u terugvin-
den op de website van de gemeente 
Uithoorn www.uithoorn.nl via de link 
“Uithoorn aan het werk” en vervol-
gens “herinrichting Zijdelweg”. Als 
alles volgens planning verloopt be-
gint de uitvoering van het project in 
oktober 2010. Als u verhinderd bent 
de inloopavond bij te wonen, kunt u 
voor suggesties en vragen contact 
opnemen met de heer Jack de Jong 
op tel. (0297) 51 31 11. U kunt ook 
per e-mail uw suggesties en vragen 
indienen bij de heer De Jong via ge-
meente@uithoorn.nl.

inspraakbijeenkomst 
reconstructie Zijdelweg

Gemeentegids 2010
Vanaf het weekend van 13 februari wordt de gemeentegids 2010 huis 
aan huis bezorgd. Indien u deze de derde week van februari nog niet 
hebt ontvangen, kunt u de gids vanaf maandag 22 februari opvragen 
bij de receptie van het gemeentehuis. Telefoon 513 111. U kunt de nieu-
we gemeentegids ook per e-mail aanvragen (gemeente@uithoorn.nl). 
Vergeet niet uw adres met postcode te vermelden. De gemeentegids 
2010 is dan ook digitaal beschikbaar. Kijk hiervoor op de banner op 
www.uithoorn.nl

Op diverse plaatsen in Uithoorn en 
De Kwakel zijn de afgelopen weken 
storingen opgetreden in het net van 
de openbare verlichting (OV). He-
laas kunnen de storingen door het 
winterweer nu niet verholpen wor-
den. Inwoners kunnen wel een mel-
ding doen van een storing aan de 
openbare verlichting.
De oorzaak van de problemen is dat 
bij vorst het kabelnetwerk en de lam-
pen ernstig op de proef worden ge-
steld. Daar komt bij dat er bij lang-
durige vorst niet gegraven kan wor-
den in de bevroren grond. Kenmer-
kend voor de storing is dat de open-
bare verlichting óf permanent aan of 
permanent uit staat. De gemeente 
heeft er -in verband met veiligheid- 
voor gekozen om, als het mogelijk 
is, het licht permanent aan te laten. 
Het netwerk waarbij deze problemen 
zich voordoen is in de meeste geval-

len van Liander (Netbeheerder). 
Contractueel moet Liander dit 

soort storingen zo moge-
lijk binnen 10 werkdagen 

oplossen. Vooral in de 
wintermaanden bij 

vorst kunnen storingen langer dan 
10 dagen duren. 

Kapotte lamp(en)
De gemeente is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de open-
bare verlichting. Maar de gemeente 
mag niet altijd zelf reparaties uitvoe-
ren. Alle lichtmasten en lampen bin-
nen de gemeente zijn eigendom van 
de gemeente. De enige uitzondering 
daarop zijn de wegen van de pro-
vincie Noord-Holland (N201, Noord-
zuidroute). Het vervangen van ka-
potte lampen gebeurt door een spe-
cialistisch bedrijf in opdracht van de 
gemeente. Vanwege de sneeuw en 
de gladheid is het niet veilig voor het 
bedrijf met een ladder of hoogwer-
ker de lampen te repareren. Zodra 
de sneeuwperiode voorbij is, wor-
den alle storingen zo spoedig moge-
lijk gerepareerd. 

storing doorgeven
Een storing kunt u doorgeven door 
te bellen naar Publiekszaken, 0297 
513 111 of een e-mail te sturen naar 
gemeente@uithoorn.nl.

storingen openbare 
verlichting



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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of mel-

ding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

v/a 17 jan. Expositie Winters Kunstgenot in Galerie Fort aan de 
Drecht. Openingstijden: do/vr 14-17 uur en za/zo 
12-17 uur. Expositie duurt t/m 23 februari. 

22 jan.  van 19-21 uur en op za. 23 jan. van 15-17 uur 
kunt u zich aanmelden voor cursussen 
De Penseelstreek,  telefoon: 0297-540444; 
e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

22 jan. Klaverjas- en pandoerkampioenschappen, dorps-
huis De Quakel, 20.00 uur. Voorinschrijving; € 9.

22 jan. Open avond Hobbyclub De Kwakel, dorpshuis 
De Quakel, 19-21 uur. Toegang gratis.

24 jan.  Jubilerend kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen 
zingt musicalliedjes in The Mix, Van Seumerenl. 1. 
Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.

29 jan. Klaverjas- en pandoerkampioenschappen, dorps-
huis De Quakel, 20.00 uur. Voorinschrijving; € 9.

30 jan.  Midwinterconcert KNA met zangeres Ireen van 
Bijnen & Soul- & Motownkoor D-F!NE  in school 
Thamen, Den Uyllaan 4. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: € 9. Voorverkoop: € 7,50

31 jan. Vakantiemakelaarloop, start bij sporthal De Scheg, 
11.00 uur;

 organisatie: Atletiek Klub Uithoorn
14 feb. Spirituele beurs in gebouw KNA, Legmeerplein 49, 

van 11-17 uur. Toegang: € 5.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. 
Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
20 JANUARI 2010

Nieuwe Meerbode - 20 januari 2010 pagina 3

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

Tot en met eind februari 2010 voert 
Waternet in samenwerking met de 
gemeente Uithoorn rioolwerkzaam-
heden uit langs de N201, tussen de 
Poelweg en de Noorddammerweg. 
Voor de aanleg van de nieuwe bus-
baan is het noodzakelijk dat bestaan-
de rioolbuizen worden omgelegd.  

Verkeersmaatregelen
Waternet is in november begonnen 
met de werkzaamheden voor de 

aanleg van de nieuwe buizen. Tot 20 
januari 2010 is het fi etspad langs de 
noordzijde van de N201 afgesloten. 
Fietsers moeten een stukje omrijden 
over een tijdelijk fi etspad. Langs de 
rijbaan komt een afzetting, maar het 
verkeer op de N201 ondervindt daar 
geen hinder van. Ook het werkver-
keer zal niet leiden tot extra overlast

AANLEGGEN 
BRUGGEN LANGZAAM 
VERKEER BIESLOOK-
FAUNALAAN

 Na 2 maanden vertraging is begon-
nen met de aanleg van de bruggen 
tussen Bieslook (De Legmeer) en 
Faunalaan (Legmeer-West). Na het 
plaatsen van de bruggen wordt het 
fi etspad tussen Bieslook en Fauna-
laan aangelegd. Daardoor ontstaat 
een directe verbinding tussen De 
Legmeer en de Brede School. De 
verwachting is dat de werkzaamhe-
den eind januari 2010 zijn afgerond. 
Vanwege de weersomstandigheden 
kan er echter vertraging ontstaan.

GRAVEN 
PROEFSLEUVEN 

Op  maandag 18 januari is aanne-
mingsbedrijf Van Amerongen be-
gonnen met het graven van proef-
sleuven voor de lokalisering van ka-
bels en leidingen op zowel de Zij-
delweg als de Amsterdam-
seweg.

WERK IN 
UITVOERING

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 21 januari 2010 in het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur met het Informatief Beraad. Na een 
korte schorsing volgt om 21.30 uur de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 21 JANUARI 2010

Informatief Beraad
Voorzitter: J. Mollema

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.00 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Oeververbinding (RV09.78) 19.10 uur
 Het college van b&w stelt voor bij de verdere uitwerking c.q. 
 ontwikkeling van het masterplan dorpscentrum Uithoorn als 
 uitgangspunt te hanteren een oeververbinding volgens 
 alternatief 3, de zogeheten Garagevariant.
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming.
1.4 Masterplan dorpscentrum (RV09.82) 19.55 uur
 Het college van b&w stelt voor het masterplan dorpscentrum 
 Uithoorn vast te stellen.
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming.
1.5 Economische visie (RV10.01) 20.40 uur
 Het college van b&w stelt voor de economische visie 2020, 
 inclusief het uitvoeringsprogramma, vast te stellen.
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming.
1.6 Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (RV09.81) 21.10 uur
 Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de 
 verordeningen Wet Investeren in Jongeren.
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 21.25 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening - stilte - primus 21.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 21 januari 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 17 december 2009
2.4 Ingekomen stukken week 1
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.45 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Kaderstelling openbare verlichting (RV09.72) 22.00 uur
 Het college van b&w stelt voor kaders vast te stellen voor het 
 nieuw te vormen beleid op het gebied van openbare verlichting.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Financiële begroting G2 (RV09.71)
 Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de fi nanciële  22.20 uur
 begroting van de G2 en daarover een zienswijze vast te stellen.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.40 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  22.45 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Bekrachtiging geheimhouding (RV09.83)
 2. Benoeming ondersteunend medewerker griffi e (RI10.01)
 Sluiting openbare vergadering 23.00 uur

Ga dus niet in op advertentieverkoop 
van het bedrijf Emdé Adviezen. 

Emdé Adviezen verkoopt name-
lijk niet-bestaande advertenties aan 
ondernemers, in onder meer de ge-
meente Uithoorn. De gemeente Uit-
hoorn adviseert ondernemers niet in 
te gaan op het aanbod van Emdé Ad-
viezen. Ook adviseert de gemeente 
de rekening voor de advertentie(s) 
niet te betalen. De gedupeerden 
kunnen het beste aangifte doen bij 
de politie. 
De enige organisatie die namens 
de gemeente Uithoorn adverten-
ties verkoopt (voor de gemeen-
tegids 2010) is uitgeverij De Klei-
ne Media uit Schagen, tel. (0224) 

210990, fax (0224) 210999, Internet: 
www.dekleinemedia.nl  
 
Tip
Als u twijfelt over de echtheid van 
een advertentie die een bedrijf aan 
u wil verkopen, dan kunt u het bes-
te vragen naar de offi ciële brief van 
de gemeente. Daarin staat dat de 
betreffende organisatie bevoegd is 
om namens de gemeente adverten-
ties te verkopen. Deze opdrachtbrief 
is ondertekend door de coördinator 
van het team Communicatie van de 
gemeente Uithoorn. Kan de organi-
satie waardoor u bent benaderd de-
ze brief niet aan u overhandigen, dan 
kunt u beter niet ingaan op het aan-
bod om een advertentie te kopen.

Alleen De Kleine Media is 
uitgever van gemeentegids 
Uithoorn

In verband met de economische 
crisis ontvangen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn gezamen-
lijk een bedrag van € 30.000 per 
jaar vanuit het Rijk. De gemeenten 
gaan deze gelden gebruiken voor de 
schuldhulpverlening aan zelfstandi-
gen. Het kabinet heeft de komende 
drie jaar eenmalig extra gelden be-
schikbaar gesteld voor schuldhulp-
verlening. Het gaat over heel Ne-
derland om € 130 miljoen verspreid 
over de jaren 2009 tot en met 2011. 
De G2, samenwerking gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn, heeft beslo-
ten deze gelden te gebruiken voor 

de schuldhulpverlening aan zelf-
standigen. De vraag naar schuldbe-
middeling door zelfstandigen is na-
melijk door de economische reces-
sie toegenomen. 

Vragen
Heeft u vragen over de schuldbe-
middeling aan zelfstandigen? Neemt 
u dan gerust contact op met het 
cluster Werk & Inkomen van de G2 
Aalsmeer-Uithoorn via telefoonnum-
mer 0297-513 255. Het cluster Werk 
& Inkomen is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 09.00-11.00 
uur.

Extra middelen schuldhulp-
verlening aan zelfstandigen

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
 betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een nieuwe bril, de eigen 
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente 
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met 
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het 
 inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het 
persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom 
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels r
 3 regels a
 4 regels t
 5 regels i
 6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

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

3

Faillissementverkoop
(steiger) houten meubeltjes en andere curiosa

Zaterdag 23 jan. 
van 10.00 - 15.00 uur 

op Hornweg 81, achter in de kas.

Leo van den Berg
Hornweg 81

1432 GE Aalsmeer
06-11055994

(Organisatie Opvang Kinderen)
(KLEINSCHALIGE, ERKENDE VORM VAN KINDEROPVANG AAN HUIS)

Gastouderbureau OOK bemiddelt tussen werkende ouders die opvang voor hun 
kind(eren) zoeken en ouders die thuis tegen een vergoeding kinderen op willen 
vangen.

VOOR KINDEROPVANG zOAls u DAt wENst!

-	 flexibele	opvang	mogelijk;
-		 opvang	kan	voldoen	aan	specifieke	behoeften;
-	 er	staat	een	professionele	organisatie	naast,
	 zowel	vraag-	als	gastouder;
-	 u	ontvangt	vanaf	2007	altijd	een	toeslag	
	 kinderopvang	via	de	belastingdienst.

Voor meer informatie:
stichting (OOK) tel: 0297-562280
Website:	www.Gastouderbureau-OOK.nl

Annet Ooink op den Dijk &
tineke Bouma  
of mailen:	Stichting-OOK@hetnet.nl

Voordelen:

20 januari 2010

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
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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

w w w . u i t h O O r n . n l

De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PrOcedure
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 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 bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 

president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

ter inZaGe
Permanent
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.      

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt
Tijdelijk
- Vaststelling bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook” 

Inzageperiode vrijdag 8 januari 2010 t/m donderdag 18 februari 2010
Info: mevrouw  A. Stevens, tel. 513111.

Verleende VerGunninGen/OntheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
de kwakel
- Drechtdijk 21, vergunning aan de exploitant van Café Bolle Pouw voor het 

plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. 
Bezwaar t/m 26 februari 2010

- ’t Fort 55, vergunning aan de exploitant van Café Bar ’t Fort voor het plaatsen 
van twee speelautomaten voor het jaar 2010. Bezwaar t/m 25 februari 2010 

- Drechtdijk 72, vergunning voor het plaatsen van een noodbrug. 
Bezwaar: t/m 25 februari 2010.

- Het Fort 30, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 24 
februari 2010.

- Stelling 11, vergunning voor het vergroten van een woning d.m.v. een dakop-
bouw op de garage. Bezwaar: t/m 24 februari 2010.

- Randweg 121 A, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van kassen. 
Bezwaar: t/m 24 februari 2010.

meerwijk-west
- Krakeend 22, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-

de. Bezwaar: t/m 24 februari 2010
meerwijk-Oost
- Schans 108, vergunning aan de exploitant van Café de Herbergh 1883 voor 

het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. Bezwaar t/m 25 fe-
bruari 2010

Zijdelwaard
- Guido Gezellelaan 5, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 24 februari 2010.
- Brederolaan 26, vergunning  voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 24 februari 2010
dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van V.O.F. Drinken & Zo voor 

het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. Bezwaar t/m 25 fe-
bruari 2010

- Hoek Pr. Irenelaan / Oranjelaan, vergunning aan de heer Koelewijn voor het 
innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op woensdag 
voor de verkoop van brood, koek en banket vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 
23 februari 2010

- Prins Hendriklaan 4, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde. Bezwaar t/m 24 februari 2010.

GemeenteraadsVerkieZinGen
stemmen bij volmacht
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkie-
zing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij 
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
a. machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 17 februari 2010 door de kiezer worden in-

gediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (19 januari 2010) als kiezer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de 
dag van de kandidaatstelling (19 januari 2010) als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan 
de stemming deel te nemen. 

b. machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dra-
gen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandi-
daatstelling (19 januari 2010) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de 
kiezer die de volmacht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen 
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uit-
brengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de 
gemeente.

de doelstelling van stichting 
burgemeester kootfonds is 
het verlenen van financiële 
steun aan instellingen en per-
sonen die binnen de gemeen-

te uithoorn werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur 
en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. Verenigingen, instel-
lingen, organisaties en personen die 

menen op grond van hun activiteiten 
in Uithoorn en De Kwakel èn hun fi-
nanciële positie aanspraak te kun-
nen maken op steun kunnen vóór 27 
maart 2010 een onderbouwde sub-

sidieaanvraag indienen. Daartoe be-
hoort ook een zo recent mogelijk in-
zicht in de financiële positie van de 
aanvrager. De aanvraag moet wor-
den gericht aan: Stichting Burge-

meester Kootfonds, Postbus 8, 1420 
AA  Uithoorn. Het Burgemeester 
Kootfonds verleent in beginsel geen 
bijdrage in normale uitgaven. Die 
moeten bekostigd kunnen worden 

a l G e m e n e i n f O r m a t i e

aanvragen subsidie 2010 bij burgemeester kootfonds
uit de normale inkomsten, zoals con-
tributies en dergelijke. De subsidie-
aanvragen worden in april 2010 door 
het bestuur van Stichting Burge-
meester Kootfonds beoordeeld. Al-
le aanvragers krijgen schriftelijk be-
richt over de beslissing. Voor nadere 
informatie kunt u zich wenden tot de 
heer mr. G. Roodhart, tel. 513130.

Aangeboden:
Wie wil Duitse boeken lezen? 
Div. gebonden en pocket ro-
mans gratis afhalen. 
Tel. 0297-563650
Te koop:
Houten slee 10 euro. Aanhang-
fiets 37 euro. Donkerrood dres-
soir 30 euro. Kinderkleding-
kast 90 euro. Hockeyschaatsen 
34 7 euro. 
Tel. 0297-268602
Te koop:
Witte Salomon skischoenen mt. 
39/40. Skies Rossignol l. 160 cm 
50 euro. 
Tel. 0297-562421
Te koop:
Zonnebank met ligb. 8 lampen 
60 euro. Zeehengels 2x 3 meter 
+ 90 cm 60 euro. Sneeuwket-
ting 25 euro. 
Tel. 0297-567217
Te koop:
2 palissander stoelen met 
oudrose vr.pr. 300 euro. Lede-
ren met bont korte jas mt. 46-48 
300 euro. 
Tel. 0297-562433
Aangeboden:
Zonnebank Alisun 14 lamps + 7 
gezichts extra 100 euro. 
Tel. 0297-566506
Te koop:
3 straalkacheltjes Tefal ophan-
gend 3 standen. Hitachi com-
pact S-VHS camera type VM-
83E in koffer 130 euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Bagagerek met. 30 euro. Mono-
plateau en topkoffer voor motor. 
Dect telefoon 5800 Profoon in 
doos nw. 15 euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Aquarium Jewel 60x30x30 com-
pl. met ververw. pomp en licht 
25 euro. 
Tel. 0297-563300
Te koop:
Kleuren tv grootbeeld i.pr.st. 
100 euro. Tel. 0297-566945
 

Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601
Te koop:
Wit houten bed 120x200 met 
bedbodem/boxspring i.z.g.st. 
195 euro. 
Tel. 06-53994979
Te koop:
Relax stoel 200 euro. Zonne-
bank 12 lampen 50 euro. Schoe-
nen, laarzen mt. 42 10 euro. Tas-
sen leer 10 euro. 
Tel. 0297-566839
Te koop:
Boeken romans 13 Henny Thys-
sing Boer 6,50 euro. 7 Margreet 
van Hoorn 3,50 euro. 8 Nel van 
der Zee 4 euro. 
Tel. 0297-561772
 

Te koop:
Grote rotan stoel met kussen 
gaaf 35 euro.  
Tel. 0297-567087
 

Te koop:
Noren Viking hoog mt. 40 25 eu-
ro mt. 39 met hoezen 27,50 euro. 
Tel. 0297-564598
 

Te koop:
Bestek 24-dlg. nw. 25 euro. Kl. 
tv 45 euro. Herenmantel 50 eu-
ro. Olifant gips 12,50 euro. Ro-
de lamp 10 euro. Koffiezetapp. 
20 euro. 
Tel. 0297-563894
Te koop:
PS2 75 euro. Nintendo game-
cube 75 euro. Boek H.p. En-
gels 12,50 euro. Dig. camera 85 
euro. Joystick 12,50 euro. 220 
Y0gi0ho kaart 30 euro. 
Tel. 0297-563894
Te koop:
Carve ski Fischer 170 cm 35 eu-
ro. Noren mt. 39 15 euro. H.fiets 
BSA 100 euro. Schilderijen en 
lijsten 2/500 euro. 
Tel. 0297-341957
 

Gevraagd:
Antieke treinen en stoomma-
chines. Ook oude blikken auto’s 
en ander blik speelg. van voor 
1960. Modelauto’s van voor 
1980. Ook evt. hele verzameling. 
Vrijbl. info. 
Tel. 0297-778469
 

Te koop:
Printer HP deskjet 840C met nw. 
cartridge vr.pr. 20 euro. 
Tel. 0297-562864
Te koop:
Skischoenen mt. 40 25 euro. 
Ski’s gratis. 
Tel. 0297-566642
 

Te koop:
Zwart leder bankstel 3-2 zits 
i.g.st. 500 euro. 
Tel. 0297-569804
Te koop:
Salontafel teak koloniaalse stijl 
136x71x45 mooi 70 euro. 
Tel. 0297-533490
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Thialf zit bridgers van
De Legmeer dwars
Uithoorn - Voor het eerst in het 
bestaan van Bridge Vereniging De 
Legmeer werd de clubavond op 
woensdag afgelast. Zware sneeuw-
val en de bijbehorende spiegelglad-
de wegen noopten het bestuur tot 
deze uitzonderlijke beslissing op de 
eerste bridgeavond van het jaar.
De herstart vond dus een week la-
ter plaats in de vorm van de eerste 
zitting van de tweede ronde paren-
competitie.
Consequentie is dat de als relaxt be-
doelde Paasdrive nu stressvol mee 
gaat tellen voor de competitie.
In de A- lijn veroorzaakt de winter 
kennelijk wat verwarring gezien de 
povere resultaten van zeer gere-
nommeerde paren zoals Luuk Smit 
& Lijnie Timmer, To van de Meer & 
Gijs de Ruiter en Wim Slijkoord & 
Francis Terra.
Cora de Vroom & Andre van Herel 
daar en tegen toonden zich winter-
hard door een top score van 67,36%. 
Ook Joop van Delft & Toon Overwa-
ter speelden zich onvervaard naar 
een tweede plaats met 66,32%. Jan 
Egbers & Ben Remmers en Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst hielden el-
kaar in evenwicht met voor beide 
paren 56,60% en Dick Krug & Jan 
Schavemaker schaarden zich met 
53,82% ook bij de beste vijf van de 
lijn.
In de B- lijn lieten An & Jan van 
Schaick zien dat ze grote plannen 
voor promotie hebben.
Een top met 62,50% werd hun deel, 
ruim voor op de sterke nummers 
twee Tini van Drunen & Wouda Roos 

die 58,03% behaalden.
Cobie Bruine de Bruin & Trudy Zand-
bergen deelden met Floor Janssen & 
Tonny de Jonge op gepaste afstand 
de derde plaats met 54,76%.
Mieke van den Akker & Ada van 
Maarseveen maakten eveneens 
een goede start door als vijfde met 
52,98% te eindigen.
Onderin hadden Heleen & Mees van 
der Roest het meest last van winter-
tenen door bijna op de laatste plaats 
te belanden.
In de C- lijn toonden Hetty Houtman 
& Tina Wagenaar resoluut aan dat 
de “C”voor hen maar tijdelijk is. Een 
eerste plaats met 60,76% is in ieder 
geval een uitstekend begin.
Het zelfde geldt voor Wies Glou-
demans & Ria Sudmeijer die op de 
voet volgden met 60,42%.
De dritte im Bunde zijn Tonny & Otto 
Steegstra die ook keurig in de zestig 
bleven met 60,07%. Het wordt voor 
de achtervolgers waarschijnlijk een 
hele klus om ze te pakken te nemen. 
Al hoewel ook Anneke Houtkamp 
& Marianne Jonkers en Tini & Jo-
han Lotgerink, die nu met 58,68 en 
58,33% als vierde en vijfde finishten, 
sjoege genoeg bezitten!
De volgende avond staat in het te-
ken van het viertallen hetgeen een 
gewijzigde strategie, van zeker niet 
de manche missen, met zich mee-
brengt.
Wilt u zich ook mengen in het 
bridge gebeuren van De Legmeer, 
neem dan contact op met het secre-
tariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 
567458.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 12 januari werd 
de tweede zitting van  competitie 
nummer drie  gespeeld.
In de A-lijn, met veertien paren, wer-
den Greet Overwater en Guus Pie-
lage eerste met 66.32%! Als twee-
de volgden Geke Ludwig en Mar-
go Zuidema met 58.68%. Kitty van 
Beem en Agnes de Kuijer plaats-
ten zich als derde met 51.74%.In de 
B-lijn, met eveneens veertien pa-
ren, plaatsten Thecla Maarschalk en 
Rees van der Post zich als eerste met 
59.65%. Met een miniem verschil 
(0.10%) werden Alice Oostendorp 
en Ted Brand tweede met 59.55%. 
Derde in de B werden Tilly van Dijk 
en Jany van der Ent met 56.00%. Het 
paar Koudstaal/Voss, vorige week 
zo voortreffelijk op weg, verdient nu 
enige bemoediging. Kom op dames 
u heeft bewezen het te kunnen: laat 
het volgende keer weer zien! Hoe-
wel de tweede positie in de compe-
titie wil ik ook de dames Koch/Wa-
genaar aansporen: de prestatie van 
deze week was niet om over naar 
huis te schrijven, ook u kunt beter. 
Dan nu de competitie: In de A-lijn 

(de B trouwens ook) lijkt het te gaan 
om vier “giganten” zij wisselen stui-
vertje wat plaats betreft: Zo heb-
ben Greet Overwater en Guus Pie-
lage Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma van hun eerste plaats verdreven, 
zij staan nu tweede. Op hun beurt 
verdreven zij Elly van Nieuwkoop 
en Jessie Piekaar van hun tweede 
plaats. Trudy van den Assem en Re-
fina Troost zijn de consistenten, zij 
waren en blijven derde.
In de B-lijn, ik zei het al, verdreven 
Thecla Maarschalk en Rees van der 
Post Bibeth Koch en Tina Wagenaar 
van hun eerste plaats, zij staan nu 
tweede. Reina Slijkoord en Renske 
Visser moesten hun derde plaats af-
staan aan Tilly van Dijk en Jany van 
der Ent.
Dames koplopers u doet het meer 
dan goed. De achterhoede, zeker in 
de A-lijn, lijkt het af te laten weten: 
vanaf plaats vijf scoorden geen van 
de anderen een totaal gemiddelde 
van 50%. Wie gaat er wat aan doen? 
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij Alice Oostendorp, tele-
foonnummer 0297-540183.

Dart kampioenen strijden 
om de eer
De Kwakel - DARTS-In Dorpshuis 
De Quakel was afgelopen zaterdag 
het Achtste Open Dartskampioen-
schap van De Kwakel. Bij de jeugd 
t/m 14 jaar waren ondanks de gra-
tis deelname toch maar vijf deelne-
mers . Deze hebben gestreden voor 
wat ze waard waren.

Om 13.00 uur begonnen de da-
mes en heren hun pijlen te gooien , 
ook hier was het weer een gezellige 
wedstrijd. Veel deelnemers kennen 
elkaar van verschillende toernooien.
Na het afwerken van de verschillen-
de voorrondes begon om 17.30 uur, 
en onder toezicht van afvallers en 
toeschouwers, de spannende fina-
le’s met als uitslag.

Bij de jeugd t/m/ 14 jaar: op de der-
de plaats  Raymond Duyster, twee-
de werdt  Menno Bruinsma en op de 
eerste plaats eindigde Scott Klijn.
Bij de dames  eindigde op de derde 
plaats, Paulien Cornelissen, de fina-
le ging tussen Louise Jurka  uit Al-
phen a/d Rijn en Ilona van Emden 
uit de Kwakel. Deze eindigde net als 

vorig jaar in een overwinning van 
Ilona van Emden met op de tweede 
plaats Louise Jurka. Ook de hoog-
ste finish was voor Ilona met  105 
punten. Of Ilona volgend jaar bij 3 
keer winst op rij de beker zal mogen 
houden is nog niet bekend omdat ze 
dan geen Ilona van Emden maar Ilo-
na Bak heet. 

Bij de heren was het een spannende 
aangelegenheid vanwege het grote 
aantal deelnemers 
De hoogste uitgooi was voor Gerard 
Jurka met een totaal van 146 pun-
ten. Na een mooie halve finale waar 
door winst Gerard van der Weijden 
op de derde plaats eindigde, begon 
de grote heren finale.

Deze werd gespeeld door twee le-
den van de ploeg van Bak BV die 
uitkomen in de hoogste klasse van 
de Nederlandse Darts competitie. 
Na een spannende finale tussen de 
heren Rene Kruit en de winnaar van 
2007 Danny Zorn was het Rene die 
uiteindelijk toch de grote winnaar 
werdt

Prijsuitreiking kaartclub 
“’t Kernpunt” in Europarei
Uithoorn - Een groep klaverjas-
sers, breng ze elke donderdagavond 
bij elkaar in de Churchillflat van Eu-
roparei. Doe dit veertig jaar lang 
in dezelfde ruimte. Begin het nieu-
we jaar met prijzen uitreiken over 
de jaarstand van het voorafgaande 
jaar. Dat is de formule van het suc-
ces van deze klaverjasclub.  
Op donderdag 14 januari werden de 
1e, 2e en 3e prijs voor de 40e keer 
uitgereikt aan de winnaars met een 

welverdiende wisselbeker. Als de 
prijs drie achtereenvolgende keren 
wordt gewonnen, dan blijft de beker 
eigendom van de winnaar. 
De wekelijkse standen worden al 
twintig jaar bijgehouden door de-
zelfde dame. De club draagt, naast 
het aanscherpen van het geheugen, 
bij tot het ervaren van gezamenlijk-
heid. Anno 2010  is dat een prach-
tige en krachtige ontmoeting tussen 
buren.

De vierde herenavond van het
Quakeltoernooi tussen New 
Deco en Mantel Makelaar
De Kwakel - De eerste wedstrijd 
was de TV Koeriers en Mantel Ma-
kelaar dit werd een simpele over-
winning voor Mantel Makelaar
Hierna kwamen de oud Legmeervo-
gels van Roy Kuylenburg in actie te-

gen KDO 6 New Deco wist deze rus-
tige wedstrijd te winnen met 2-1
Na een lange reis vanaf de Velu-
we kwamen de jongens uit Putten 
in het veld tegen De Begonia`s. Ze 
waren tenminste niet voor niets ge-

komen want wisten deze wedstrijd 
winnend af te sluiten.Toen kregen 
we TV.Koeriers tegen New Deco.Het 
team van Piet Buskermolen moest 
deze moeilijke wedstrijd winnen om 
in de race te blijven maar het Dennis 

Roling die met een gelukkige goal 
1-0 te maken voor New Deco. Door 
goed keepers werk van Henk van 
Leeuwen bleef het bij 1-0.
KDO 6 wist de jongens uit Putten 
met 6-0 te verslaan, Mantel Ma-
kelaars had hierna geen kind  aan 
de Beginia`s en wonnen met maar 
liefst 11-1
De ene goal was Van de Begonia`s 
was een hele fraaie van Hovenier 
Bob de Jong.
Het kwakelse duel Begonia`s tegen 
TV Koeriers waren het de Koeriers 
die het sterkste waren.
Hierna moest favoriet Mantel Make-
laar tegen Putten en wilde laten zien 
dat zij niet voor niets naar de Kwa-
kel waren afgereisd , en wisten tot 
3 minuten voor tijd de stand gelijk 
te houden, maar hierna was Mantel 
die er 3 achter elkaar in prikten.
New Deco bleef ook zijn wedstrij-
den winnen net als Mantel Make-
laars 
Dit zou dus de finale worden voor 
een finale plaats op 6 februari
Om 21.00 uur was het zover Mantel 
Makelaars tegen New Deco.

Het team van Mantel makelaars zet-
ten iets meer druk in het begin van 
de wedstrijd Maar New Deco bleef 
compact verdedigen, Mantel make-
laars had in principe aan een gelijk-
spel door een veel beter doelsaldo. 
In een sportieve wedstrijd met com-
plimenten aan beide teams, bleef 
het lang spannend met nog 4 minu-
ten op de klok speelde het team van 
Mantel makelaars op balbezit iets 
waar ze erg goed in zijn, en met nog 
1.35 op de klok was het toch Man-
tel makelaars wat wist te scoren en 
hiermee de vierde finalist van het 
Quakeltoernooi.
Eindstand 
1.Mantel makelaars
2. New Deco
3.T.V.Koeriers

Inventief BVU 
“viertalt” toch
De Kwakel - Wat doe je als door 
griepjes en werk diverse viertal kop-
pels incompleet zijn?

Wedstrijdleidster Monique paste 
een list uit de legers van de zeven-
tiende eeuw toe, het inzetten van 
“passevolanten”. Dat zijn spelers die 
de opengevallen gaten in de gele-
deren voor even opvullen, zodat het 
vereiste aantal toch gehaald wordt.
In de A- lijn formeerde Martin Kok 
als enige overgeblevene van het 
team  Lang met drie volanten een 
viertal dat na hevige strijd met Ans 
Breggeman en de haren eervol ten 
onder ging met een score van 21-9. 
Ans voert na drie zittingen de rang-
lijst aan met een totaal van 55 pun-
ten. Ook de groep van Praag kruis-
te de degens met een invalster en 
trok zo aan het langste eind met een 
top van 24-6. De koppels de Voys en 
Limburg eindigden op de gedeelde 
derde en vierde plaats met 16 pun-
ten ieder, gevolgd door Pronk en 
Kruyk met 14 punten voor beiden.
In het tussen klassement staan Lim-
burg en Pronk nu op de tweede en 
derde plaats met totalen van 54 
en 53. In de B- lijn  waren er deze 
avond drie toppers. Wezenberg en 

van de Kerkhoven behaalden allebei 
een top van 25 punten met Verhoef 
daar vlak achter met een score van 
24. De groep van de Wal bleef met 
18 punten net boven het midden en 
Verberkmoes kwam daar net onder 
met 12 stuks. Een aantal hoge resul-
taten heeft onvermijdelijk als gevolg 
dat er ook heel weinig punten ge-
haald worden. Deze maal waren van 
de Meer, Calis en Geels de klos met 
respectievelijk zes, vijf en twee.

In de tussenstand voert Verhoef on-
bedreigd de ranglijst aan met 69 
punten. Op enige afstand volgt van 
de Kerkhoven met 61 en de groep 
van To van de Meer staat derde met 
47. Volgende week volgt de vierde 
zitting van het viertallen.

Wilt u ook eens invallen of nog be-
ter vast mee bridgen kom dan spe-
len bij Bridge Vereniging Uithoorn. 
Een vereniging die niet voor één gat 
te vangen is.

Elke maandagavond vanaf 19.15 uur 
in de barzaal van sporthal De Scheg. 
Voor inlichtingen secretariaat Ma-
rieneke Lang tel: 0297 569432 na 
18.00 uur.

Gezellige avond in de Mix
Uithoorn - De Rockaoke van zater-
dag jl.in JC THE MIX. Is ondanks de 
door de plotselinge sneeuw matig 
bezochte, maar zeer gezellige avond 
geworden!Er was zeker een hoop 
zangtalent in de zaal, en de jarige 
Kira (foto) beet de spits af.
Daarna volgde langzaam maar ge-
staag de anderen, en de band speel-

de het ene na het andere bekende 
nummer en de sfeer zat er goed in! 
Het team The Mix hoopt dat de vol-
gende keer meer zangers en zan-
geressen zullen komen van diver-
se soort!

Er zal snel een volgende Rockaoke 
plaatsvinden want dit was erg leuk!

Knotgroep zaagt bij
Fort Nigtevecht
Uithoorn - Zaterdag 23 januari 
zaagt de Knotgroep Uithoorn bij het 
Fort Nigtevecht. Tussen dit fort en 
een steunbatterij aan het Gein loopt 
als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam een liniedijk. Een verde-
digingsdijk van waarachter de Hol-
landse soldaten aan een oprukken-
de vijand het moeilijk konden ma-
ken, zeker als die door ondergelo-
pen land moest waden. De linie-
dijk is daarvoor nooit gebruikt. Maar 
langs deze dijk staan zeer oude wil-
gen, prachtige monumenten, die 
weer heel zorgvuldig geknot moe-
ten worden. Dan kunnen ze zeker 
weer drie jaar mee, tot de volgen-
de knipbeurt.
Dit jaar begint de Knotgroep te wer-

ken vanaf het Fort Nigtevecht.
De route naar dit fort: over de N201, 
onder de A2 door, bij Loenersloot 
rechtsaf, en onder het spoor door, en 
bij het Amsterdam-Rijnkanaal links-
af. Na 6 km links, tot bij het fort.
De Knotgroep begint om 9 uur en 
werkt door tot 13 uur. 
Iedereen die ervan houdt om in een 
mooi stukje natuur een ochtend ac-
tief bezig te zijn, is van harte welkom. 
Vele handen maken licht werk! 
De Knotgroep zorgt halverwege voor 
koffie en koek, en tot slot voor soep. 
Neem zelf een beker plus lepel mee 
en degelijk waterdicht schoeisel. De 
Knotgroep zorgt ook voor goed ge-
reedschap. Voor verdere informatie: 
Bert Schaap 0297-565172.

Start Alpha cursus
Uithoorn - ‘Stel dat er meer is?’ is te 
lezen op de borden langs de wegen 
in Uithoorn. Mensen met levensvra-
gen worden uitgenodigd hierover na 
te denken tijdens de Alpha cursus. 
Al diverse jaren wordt er in de ECG 
een Alpha cursus gehouden. Don-
derdag 21 januari is de introduc-
tie avond waar iedereen vrijblijvend 
kan binnenlopen om te kijken of 
de cursus wat voor hem of haar is. 

Daarna gaat de cursus elke donder-
dagavond van start met een maal-
tijd. Daarna wordt een stukje dvd 
gekeken en aan de hand daarvan 
volgt een open gesprek. De Alpha 
cursus wordt gehouden in het ge-
bouw van de Evangelische Christen 
Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met tel. 523271 of kijk op de websi-
te:   www.ecguithoorn.nl

Infoavond met jongeren-
werker Nico van Splunter
Uithoorn - Donderdag 21 janua-
ri a.s. treedt Nico van Splunter op in 
De Schutse. Nico is jongerenwerker 
van de protestantse Jeruzalemkerk 
in de Amsterdamse wijk De Baars-
jes. Hij vertelt met beelden over zijn 
werk middenin een wijk die gedomi-

neerd wordt door de islam. Het on-
derwerp van deze avond is bijzonder 
actueel en interessant, zeker voor 
mensen die vanuit hun werk of an-
derszins te maken hebben met ver-
schillende culturen en geloven. De 
zaal gaat open om 19.45 uur.

Start muzikaal jaar KnA
Uithoorn - Het harmonieorkest van 
muziekvereniging KnA gaat dit nieu-
we jaar muzikaal van start. Om u al-
len een muzikaal jaar toe te wen-
sen geven zij op 30 januari 2010 het 
jaarlijkse midwinterconcert. 

Het harmonieorkest onder leiding 
van Ruud Pletting zal mooie muziek-
stukken te horen brengen.

Zij spelen de mooiste stukken uit de 
opera La Fanciula Del West van Gia-
como Puccini, het arrangement wat 
zij spelen is van Johan de Meij.
Ook spelen zij el Torico de la Cuer-
da van Luis Serrano Alarcon en de 

Piet Hein Rhapsodie door v. Anrooy-
Steyn. 

Het harmonieorkest speelt dit jaar 
ook in samenwerking met de So-
praan Ireen van Bijnen en met het 
Soul & Motownkoor D-F!ne onder 
leiding van Julia Scepanovic. Met 
Ireen van Bijnen zullen zij alle be-
kende liedjes van the Sound of Mu-
sic geschreven door Richard van 
Rodgers aan u laten horen. Liedjes 
zoals sixteen going on seventeen, 
do re mi en edelweiss. 

Wij hopen u te zien op 30 janua-
ri 2010 in de aula van SG Thamen: 
Den Uyllaan 4 te Uithoorn.
Het concert begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is vanaf 19.30 uur ge-
opend.
De kaarten zijn verkrijgbaar van-
af 16 januari bij Krijtenberg (dorpp-
straat 24), Ten Hoope boekhandel 
(zijdelwaardplein 74) en het KnA 
gebouw (legmeerplein 49), de kos-
ten van het kaartje is 7,50 euro. Aan 
de zaal kunt u natuurlijk ook kaart-
jes kopen, maar dan zijn ze 9 euro. 

Muziekvereniging KnA hoopt u te 
zien om er een geweldige muzikale 
avond van te maken! Tot dan!

Zeven 
fietsen weg
Uithoorn - Zondag 17 januari is 
tussen 22.55 en 23.15 uur is inge-
broken in een fietsenwinkel aan de 
Dorpsstraat. Het slot van het toe-
gangshek werd geforceerd, waar-
na de achterdeur van de winkel is 
opengebroken. Er zijn zeven fietsen 
weggenomen.
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INFORMATIEF

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en 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 spreeku. 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

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te 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.

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!

Bezoek uit Tanzania

Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell heeft een keer in de twee 
jaar een paar maanden verlof om haar familie en vrienden  in Ierland te be-
zoeken. Zij brengt in februari a.s. tevens een bezoek aan De Ronde Venen 
waarbij zij o.a. gesprekken zal voeren met het bestuur van SOS. Ook  zijn de 
donateurs en andere belangstellenden in de gelegenheid haar te ontmoe-
ten en met haar in gesprek te komen. Beschouw deze column dus als een

UITNODIGING

Voor de bijeenkomst op vrijdagavond 5 februari a.s. om 20 u in Dorpshuis 
De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen.
Zaal open om 19.45 uur. Ontvangst met koffie.
Programma:
Kennis maken met zuster Annette
Zuster Annette vertelt over haar werk in Tanzania
Film van ongeveer 10 minuten over haar werk
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Pauze
5. Film van ongeveer 10 minuten over de mede door SOS De Ronde Venen 
gerealiseerde School in Tanzania
6. Milleniumdoelen: wat zijn dat eigenlijk voor doelen
7. Afsluiting

Dit wordt een belangrijke en interessante avond!
U ben t van harte welkom!

Bestuur SOS De Ronde Venen

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

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

Vermist:
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, hij heet 
 Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes met een witte bef
 en zwarte neus. Linkerwang bruin en rechterwang wit.
 Haar naam is Noekie.
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft een 
 rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, vrij klein.
 Ze heet Pluisje.
- Patrijs in Mijdrecht, flinke, gecastreerde, cyperse kater van 
 14 jaar. Hij is wildkleurig met zwarte staart en rood/bruine buik. 
 Zijn naam is Frodo. 
- Zirkoon in Mijdrecht, cyperse bruin/witte kater. 3 witte voetjes en 
 1 wit voorpootje. Zijn naam is “Pablo”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw grijs  
 bandje met naan kokertje. Zijn naam is “Sam”.
- Herenweg in Wilnis, rode kater met witte bef. Hij loopt mank.
 Zijn naam is “Dirkje” en hij is 15 jaar.

Gevonden: 
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
 vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
 slinger en belletje.
- Drechtdijk in De Kwakel, forse bruin zwart grijze cyperse kater,  
 gecastreerd.
- Zonnedaal in Uithoorn, een rood/blauwe parkiet/papagaai.
- Hoofdweg in Waverveen, grijs/wit cypers katje van ongeveer
 2 maanden.
- Gijsb. v. Stoutenborchstraat in Mijdrecht, poes, zwarte achterkant  
 met witte pootjes en zwart vlekje op de kin.
- Bisschop Koenraadstraat in Uithoorn. Een grote parkiet vliegt
 daar rond. Waarschijnlijk een Krimson Rosella, rode borst en
 felblauwe vleugels. Lijkt op een kleine papagaai.
- Amathist in Mijdrecht, een grijs-witte poes, witte bef, buik en
 witte pootjes
- Stadhouderlaan Mijdrecht, donkerbruine, aan de flanken
 gemeleerde kater, langharig fors dier.
- Johan de Witlaan in Uithoorn, grijs/zwart cyperse kat met witte
 kin en rose buik. Voor witte teentjes, achter witte sokjes.
- Vinkenkade in Vinkenveen, hond. “Shih-Tzu”. Kleur is beige heeft
 een chip.
- Buitenkruier in Mijdrecht, dikke cyperse wat oudere kater.

Winterwandeling 
met het IVN
Uithoorn - Winterwandeling rond 
het Zijdelmeer op 24 januari. 
Sneeuw en vorst! Hoe beschermen 
planten,bomen en knoppen zich te-
gen deze winterseomstandigheden? 
Heksenbezems ,wilgenroosjeszijn 
nu duidelijk zichtbaar.Misschien zijn 

de reigers al aan hun nesten begon-
nen. Er is genoeg te beleven in de 
winter. Wandel mee met gidsen van 
het I.V.N.op zondag 24 januari van 
10.tot 12.00 uur. 10.00 uur verzame-
len op het parkeerterrein van het 
gemeentehuis te Uithoorn.

Nog slechts enkele 
plaatsen beschikbaar

De Ronde Venen - De werk-
groep genealogie van de histo-
rische vereniging “De Proosdij-
landen”, bied historici onder U 
de gelegenheid om deel te ne-
men aan een cursus paleogra-
fie, ook wel eens aangeduid als 
“vreemd schrift”. 

Vanaf maandag 1 februari zal 
deze cursus op acht achter-
eenvolgende maandag avon-

den aanvangen van 19.30 tot 
21.00 uur in Dorpshuis de Boei 
in Vinkeveen. Docente is me-
vrouw van der Kaa, werkzaam 
bij het rijksarchief in Utrecht. 

Voor deelname of nadere infor-
matie kunt u zich wenden tot: 
Henk Strubbe 0297-262560 of
henk.strubbe@planet.nl 
Maar haast u want… VOL is 
VOL

Coach4you zoekt nieuwe coaches 
voor het schooljaar 2010/2011
Slaat u een brug?
De Ronde Venen - De overgang 
van de vertrouwde basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is voor veel 
leerlingen een spannende periode. 
Een nieuwe school waar de “brug-
pieper” weinig mensen kent, nieuwe 
docenten, een ander schoolsysteem 
met nieuwe vakken… 
Coach4you helpt kinderen die - 
naar verwachting - problemen zul-
len ondervinden tijdens deze over-
gang. Zo’n leerling krijgt een indivi-
duele coach die hem/haar geduren-
de 18 maanden begeleid, zodat de 
leerling na die tijd op eigen kracht 
verder kan. 

Op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers
In het lopende schooljaar zijn in de 
Ronde Venen 6 coaches met 6 leer-
lingen actief. Dat gaat erg goed. We 
ontvangen nu van de basisscholen 
weer de eerste aanvragen voor coa-
ching voor het komende schooljaar. 
En daarvoor hebben we echt nieuwe 
vrijwilligers nodig. Een coach van 
Coach4you bezoekt één keer per 
week een leerling en de ouder(s). 
Het gaat hierbij niet om huiswerk-
begeleiding, maar vooral om de 
leerling te helpen structuur en plan-
matigheid aan te brengen in de ac-
tiviteiten op school, te ondersteu-

nen bij ingewikkelde dingen enz. De 
leerlingen moet zich vooral sterker 
en zekerder gaan voelen op school. 
Daarnaast komen de coaches één 
keer per maand bij elkaar om ken-
nis en evaring uit te wisselen.

Wie zoeken we?
Er bestaat niet zoiets als de ‘stan-
daardcoach’. Het is vooral belangrijk 
dat de coach gemotiveerd is en af-
finiteit heeft met het begeleiden van 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 
jaar. Iedere coach ontvangt naast 
onze begeleiding een coachtraining 
op hbo-niveau bij een professioneel 
opleidingsinstituut. Het coachen van 
deze leerlingen is een leuke, afwis-
selende en leerzame vorm van vrij-
willigerswerk.

Hebt u enige belangstelling voor 
Coach4you als vrijwilliger en/of wilt 
u meer informatie hebben, neemt 
u dan graag contact op met Gil-
de Noordwest Utrecht. Dat kan het 
beste via een e-mailtje aan Bas de 
Vree (basdevree@zonnet.nl) of An-
dré de Graaf (andre.de.graaf@
xs4all.nl) of telefonisch via (0297) 24 
16 62 of (0297) 27 22 40. Zij geven 
heel graag nadere informatie of toe-
lichting. Ook over de verdere Gilde 
activiteiten.



De Kwakel - 45 paren bevolkten 
Dorpshuis de Quakel op donderdag 
14 januari 2010 om de degens met 
elkaar te kruisen aan de bridgetafel. 
In de A lijn van 15 paren scoorden 
3 paren boven de 60% en daar zat 
geen enkel paar bij van de top 5 tot 
dan toe. Wim en Rita Ritzen waren 
van dit trio de sterksten en zij ver-
overden dan ook de 1e plaats met 
64,6%. Dat was tevens de hoog-
ste score van de hele avond. Hier-
mee namen zij in de totaalstand de 
4e plaats over van May Verhoef en 
Joop de Jong, die een wat mindere 
avond kenden. Verder bleef de top 5 
onveranderd, al werden de verschil-
len onderling wel kleiner.
De 2e plaats deze avond was voor 
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
met 62,9% en Jan en Hennie van der 
Knaap bevestigden hun status als 
potentiële topper (al vindt  Jan zelf 
dat daarvoor nog wat meer stabili-
teit in de scores nodig is) met 61,7%. 
Atie en Wan Overwater kunnen 
soms verrassend uit de hoek komen, 
maar deze keer zaten zij in de hoek 

waar de overbekende klappen val-
len, want ondanks man- en vrouw-
moedig verweer harkten zij een wat 
magere score bijeen dat betekende 
een vrije val op de ladder.

In de B lijn bleek Cor Hendrix weer 
volledig bekomen van de emoties 
van vorige week en met partner Bep 
Verleun compenseerde hij de sco-
re van die vorige week helemaal 
door nu een score te laten noteren 
van 63,7%.  Ook hier 3 paren die 
60+ uit de printer lieten rollen, want 
Han Mann en Ria van Zuylen wer-
den 2e met 61,6% en Hilly Camme-
lot en Mieneke Jongsma, die voor 
de 1e keer acte de presence gaven, 
lieten ook zien uit het goede bridge-
hout gesneden te zijn en zij gavan 
hun visitekaartje af met een score 
van 60,42%.
In al dit geweld sneeuwden Ploon en 
Fons Roelofsma wat onder, want zij 
konden geen vervolg geven aan de 
opgaande lijn die vorige week leek 
te zijn ingezet, zodat zij bij het ver-
volg van de laddercompetitie vanuit 

de C lijn de weg omhoog weer moe-
ten zien te vinden. Dat zij dat kun-
nen hebben ze al eerder laten zien.
 
Eefke Backers en Marianne Kamp 
waren verdwaald geraakt, want 
wij troffen hen aan in de C lijn en 
dat zij daarin niet thuis horen lie-
ten zij overduidelijk blijken door met 
58,33% de eerste plaats op te ei-
sen, waardoor hun gemiddelde sco-
re over de eerste 3 avonden van ca 
45% ruimschoots werd opgekrikt. 
Datzelfde geldt voor Trudy Fernhout 
en Thecla Borggreven, die 2e wer-
den met 57,64%.
De 3e plaats was voor Corrie Bar-
tels en Ruud Doeswijk, die met de 
week hoger gaan scoren getuige 
hun serie in deze laddercompetitie 
van achtereenvolgens 43%, 
46,7%,  50% en nu 55,2%. Waar 
moet dat heen als dit zo door gaat?
Helen Conijn en Ineke Hilliard kon-
den elkaar niet echt vinden, waar-
door de 14e en laatste plaats hun 
deel werd.
 
De laddercompetitie wordt pas weer 
voortgezet op 22 april. Volgende 
week wordt een aanvang gemaakt 
met de 3e serie van de parencom-
petitie in de nieuwe samenstellin-
gen van de verschillende lijnen.
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Prijzen voor Judoschool 
Blaauw
Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben meegedaan 
met het gezellige Fuyiama toernooi 
in Amsterdam. Zestien judoclubs 
hadden 212 judoka’s ingeschreven 
voor dit toernooi waarvan de oud-
ste 14 jaar was. 
De kinderen werden onderverdeeld 
op kleur band en gewicht in 47 pou-
les zodat ze minimaal drie wedstrij-
den moesten maken. Hierdoor kun-
nen de kinderen zo veel mogelijk er-
varing op doen met wedstrijden. 
Van de 57 ingeschreven judoka’s 
van Judoschool Blaauw hadden er 
aan het eind van de dag 11 een eer-
ste plaats en 14 een tweede plaats. 
Naast een prijs voor de eerste en 
tweede plaats kregen ook de overi-
ge deelnemers in de poule een prijs 
voor de derde plaats.
Bij de meisjes t.m. 13 jaar eindig-
de Malee Luijken na vier wedstrij-
den op een gedeelde eerste plaats. 
Helaas had ze minder judopunten 
waardoor ze 2e werd in haar poule.
Simon Duijn en Karan Sanktsing 
waren ingedeeld in dezelfde poule. 
Beide wisten drie van de vier wed-
strijden in winst om te zetten zodat 
ze gezamenlijk op de eerste plaats 
eindigde.Omdat Simon meer judo-
punten had dan Karan werd Simon 
eerste in deze poule.
Denise Roelofsma, Eline Kooijman, 
Mats Koolmoes en Thijs Kees wis-
ten alle  partijen in hun poule bin-
nen de reguliere speeltijd op ippon 
te winnen waardoor ze eerste in hun 
poule werden.
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Deni-

se Roelofsma, Eline Kooijman, Gilian 
van Glabbeek, Kasper Bleijswijk, Luc 
Gieling, Mats Koolmoes, Mike The-
ijsen, Nico Broersen, Simon Duijn, 
Teun Gieling, Thijs Kees

De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Annemijn Trommel, Flip van Walra-
ven, Hein Lek, Jeroen Trommel, Ka-
ran Sankatsing, Lars Bekkers, Malee 

Luijken, Martijn ten Veldhuis, Mor-
van Spaargaren, Pawan Ratra, San-
der ten Veldhuis, Stan van den Berg, 
Thomas Bleijswijk, Tom Prager
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
beker voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

KDO organiseert het vierde 
Schoolvolleybaltoernooi
De Kwakel - Voor de vierde keer or-
ganiseert de afdeling volleybal van 
KDO het succesvolle Schoolvolley-
baltoernooi. Komende zaterdag, 23 
januari, van 13.00 uur tot 17.00 uur 
gaat er in de KDO-hal aan de vuur-
lijn in De Kwakel weer gestreden 
worden om de fel begeerde wissel-
bokaal. Was de eerste twee jaar ba-
sisschool De Zon de winnaar van de 
beker, vorig jaar werd deze gewon-
nen door De Springschans.
Dit jaar verwachten we naast De 
Zon, De Springschans en De Kajuit 
ook teams van De Regenboog.
Van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn de 
groepen 5 en 6 aan de beurt en van-
af 15.00 uur tot 17.00 uur de groe-
pen 7 en 8. Komende zaterdag zijn 

er verdeeld over twee groepen on-
geveer 160 kinderen aan het volley-
ballen. Zij spelen volleybal volgens 
het zogenaamde CMV-systeem. 
Het Cool Moves Volleybal is speci-
aal ontwikkeld voor de jeugd van 8 
tot 12 jaar om op een speelse ma-
nier de onderdelen van het volleybal 
onder de knie te krijgen. Volleybal 
is namelijk een technische sport en 
het is van belang om alle onderde-
len van het volleybalspel stap voor 
stap onder de knie te krijgen. Het 
CMV systeem wordt ook in compe-
titieverband gespeeld.
Bij KDO is het mogelijk om, bege-
leid door gekwalificeerde trainers, 
deze trainingen te volgen. De trai-
ningen vinden plaats in de KDO-

Sporthal, op dinsdag van 18.00 uur 
tot 19.00 uur. Kinderen die mee wil-
len trainen, kunnen dit vrijblijvend 
een aantal keren doen en zodoen-
de hun volleybalcapaciteiten verder 
ontwikkelen. Ook voor seniorenle-
den is er de mogelijkheid om te vol-
leyballen. Voor hen zijn er twee mo-
gelijkheden: recreatieflid en teamlid. 
Een recreatieflid traint wekelijks en 
een teamlid speelt naast de training 
ook wedstrijden in competitiever-
band. Dit voor zowel dames als voor 
heren. Ook de seniorleden trainen 
op dinsdagavond in de KDO-Sport-
hal van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Hebt u zin om eens vrijblijvend mee 
te trainen, u bent vanzelfsprekend 
van harte welkom.

Laddercompetitie BVK 
halverwege

Biljarten

Jan Schockman neemt 
team op sleeptouw
De Kwakel – In de afgelopen 
week werd de vierde ronde van de 
tweede seizoenshelft van het dis-
trict Veen en Rijnstreek verspeeld. 
Na alle feestdagen kon de biljart-
keu weer uit de hoes vandaan wor-
den getrokken. Het team van Jan 
Schockman mocht aantreden te-
gen Jacobswoude uit Woubrugge. 
Ton Karlas, normaal eerste speler, 
was er niet bij deze week. Het team 
bestaat namelijk uit 4 spelers en op 
toerbeurt blijft er ééntje thuis.Hier-
door schuift tweede speler Schock-
man door naar de positie van eer-
ste speler. Jan liet zien dat hij de 
druk wel aan kon. Met schitterend 
spel werd tegenstander Bert van de 
Lip aan de kant gezet. In 24 beur-
ten was Jan aan zijn aantal van 55 
caramboles en dat leverde hem een 
mooi gemiddelde van 2,3 op. Aan dit 
resultaat kon de rest van het team 
zich optrekken. Dit zag er ook lange 
tijd naar uit. Huib Bakker had lan-
ge tijd zicht op een goed resultaat. 
Aan het einde van zijn partij wilde 
het echter niet vlotten. Hij kwam er 
uiteindelijk twee tekort. Dick Ausma 
had ook het geluk niet aan zijn zij-
de. Hij kwam er slechts één tekort, 
het had net zo goed andersom kun-
nen zijn. Maar omdat het teamre-
sultaat beter was dan de tegenstan-
der ging het extra punt toch naar ’t 
Fort. Het team van Kees de Bruyn 
wat uitkomt in de hoogste libreklas-
se speelde een thuiswedstrijd tegen 
de Plas uit Langeraar. Een team met 
tegenstanders die stuk voor stuk 
een hoog niveau op het biljartlaken 
neerleggen.

Kees had in tegenstander de Rijk 
een zware dobber. De Rijk moest er 
250 halen en ook nog eens in het 
spelsoort kader. Dan kun je toch 
aardig biljarten. Kees gaf goed par-
tij maar moest toch het merendeel 
van zijn partij op de stoel plaats ne-
men met als gevolg dat je dan niet 
in de wedstrijd komt. In 19 beur-
ten was zijn tegenstander uit en 
bleef de teller bij Kees op 159 ste-
ken. Hans van Eijk moest proberen 
tegenstander van Tol de baas te blij-
ven. Hans speelde geen slechte par-
tij maar ook zijn tegenstander had 
weinig beurten nodig, 21 welgeteld. 
Dit niveau is toch nog een stapje te 
hoog voor de kwaliteitsbiljarter van 
Eijk. Theo Gahrman, de man die 
zelfs nog met een bezemsteel kan 
biljarten als we zijn woorden moe-
ten geloven, kon het goede niveau 
van de laatste weken niet doortrek-
ken. 65 uit 26 is tekort om een goed 
resultaat te boeken. Een kansloze 7-
0 nederlaag was het resultaat.
Aad van der Laan en consorten gin-
gen op bezoek bij Jacobswoude in 
Woubrugge. De eerste helft van de 
competitie werd door dit team goed 
afgesloten met een tweede plaats 

wat recht geeft op plaatsingswed-
strijden tijdens de finaledagen aan 
het einde van dit seizoen. Derde 
speler Arjan Vlasman had zich in de 
eerste helft verrekend. Hierdoor kon 
het gebeuren dat Arjan 6 carambo-
les meer moet gaan maken. Een ex-
tra moeilijkheidsgraad dus. Tegen 
tegenstander Ensink bleek maar 
weer eens dat een verhoging je op 
kan breken. Arjan kwam slechts tot 
39 caramboles en dit geeft geen 

recht op de punten. Eerste speler 
Aad van der Laan speelt al jaren op 
hetzelfde niveau als Arjan en kent 
het klappen van de zweep. Het was 
welliswaar geen hoogstaande partij 
maar toch goed voor een overwin-
ning op tegenstander van der Meer. 
Aad van Kessel zit ook in een “wak” 
op dit moment. Al kun je beter in het 
spreekwoordelijke “wak” zitten dan 
in het echte gat in het ijs. 

Tegenstander
Aad kreeg van zijn tegenstander te 
weinig beurten om de partij naar 
zich toe te trekken. 40 caramboles 
uit 25 beurten is op zichzelf een pri-
ma resultaat maar deze keer niet 
genoeg voor de wedstrijdpunten. 
Vierde speler Kees van der Meer 
had een slechte avond. Een gemid-
delde van net boven de één is hem 
niet waardig. Al komt het resultaat 
hem misschien niet slecht uit. Later 
zullen we het weten. 
In de C5, de klasse waarin drie teams 
van ’t Fort uitkomen is het altijd ge-
zellig. Al doen ook deze sporters hun 
best om een goed resultaat te be-
halen. Frans van Doorn had zich de 
eerste helft weer teruggeknokt tot 
eerste speler. Uit bij De Pepersteeg 
in Roelofarendsveen ging Frans ver-
der waar hij gebleven was. Zijn te-
genstander van Es gaf hem daartoe 
echter alle kans want die kwam niet 
verder dan 26 caramboles van de 49 
die hij behoort te halen. Frans had 
31 beurten nodig voor zijn 55 ca-
ramboles wat recht gaf op de wed-
strijdpunten. Peter Maijenburg moet 
het seizoen dus afmaken als twee-
de speler. Dit lijkt hem wel goed af 
te gaan. Het is alsof een last van 
zijn schouders is gevallen. Met een 
mooie serie van 13 tussendoor had 
tegenstander ’t Hart weinig kans en 
gingen ook deze punten naar ’t Fort. 
Ton Onderwater, vorige week nog 
goed voor een mooie overwinning 
met een hoog gemiddelde voor zijn 
doen, was deze avond de schlemiel. 
Zijn 30 caramboles leverde niks op. 
Volgende keer beter! Maus de Vries 
behaalde eindelijk weer eens een 
overwinning. Maus gaat inzien dat 
hard spelen niet altijd wat oplevert. 
Hierdoor blijft er vaker wat op de ta-
fel liggen en de caramboles vanzelf 
komen. Een 7-2 overwinning voor 
dit team. Het team van Willem Holla 
trad aan tegen de kampioen van de 
eerste helft, Aalsmeer. Willem zelf 
gaf het goede voorbeeld. Tegen run-
ner-up Jan Ganzevles behaalde Wil-
lem een glorieuze overwinning. Dit 
gaf tweede speler Chris Draaisma 
een goed gevoel. Na vele weken van 
nederlagen behaalde Chris eindelijk 
weer eens een overwinning. Het is 
dan weer jammer dat de rest van 
het team, Pieter Langelaan en Jack 
Baak, niet konden volgen waardoor 
de overwinning toch wat kleiner uit-

viel. 5-4. Het team van Gerard Plas-
meijer moest op bezoek bij Inn ’t Le-
lieveld in Nieuwveen. Gerard wilde 
het jaar goed starten en als die wil 
er is komen de resultaten vanzelf. 
Tegen Dion Braam was Gerard in 
24 beurten uit. Een gemiddelde van 
1.6. Chappeau! Zien doet volgen dat 
bleek later wel weer. Zowel Jolan-
da Brandse als Robert van Doorn 
behaalde hun aantal caramboles.
Jolanda kwam niet verder dan een 

remise wat 1 punt opleverde. Leon 
Loos verloor zijn partij maar behaal-
de wel het extra punt voor zijn team. 
Een 6-3 overwinning.

Driebanden
Bij het driebanden stond eigen-
lijk alles in het teken van de deel-
name van Henny van Doorn aan het 
Nederlands Kampioenschap eer-
ste klasse op de kleine tafel. Hen-
ny moest daar maar eens kampioen 
gaan worden. Na een goede eerste 
dag in Lelystad zag het er naar uit 
dat Henny mee ging spelen om de 
prijzen. Ging zijn eerste partij al in 
een gemiddelde van 0.810, de twee-
de overtrof dit zelfs. Maar liefst 1.110. 
Goed voor twee overwinningen. In 
de derde rond had Henny een slip-
pertje waardoor de winst hem ont-
glipte. Gelukkig maakte hij dit in de 
vierde ronde weer goed door ander-
maal een gemiddelde van 1.00 op 
het laken neer te leggen. Ronde vijf 
zou later blijken was de beslissen-
de ronde. Tegen de latere kampioen 
had Henny beurten genoeg om de 
partij in winst om te zetten. Dit ge-
beurde echter niet waardoor je dan 
de deksel op je neus krijgt. Het kos-
te hem het kampioenschap. In ron-
de 6 haalde Henny andermaal een 
goed resultaat maar het deed niet 
meer ter zake. De concurrent kon 
niet meer worden achterhaald om-
dat het gat was opgelopen tot drie 
punten. De zevende en laatste ronde 
was de spanning dus weg en deed 
het resultaat er eigenlijk niet meer 
toe. Toch een keurige tweede plaats 
op een Nederlands Kampioenschap 
en weer een ervaring rijker.
In de competitie ging het voor het 
team van Henny niet zo voor de 
wind. John van Dam verloor kans-
loos en Henny zelf kwam ook 1 ca-
rambole tekort voor de overwinning. 
Gelukkig kon Jos Spring in ’t Veld 
daar een nette overwinning tegen-
over zetten. In de onderlinge con-
frontatie tussen het team van Jan 
van Doorn en Bart de Bruyn ging 
het er fanatiek aan toe. Het week-
end ervoor was de koude oorlog al 
begonnen. En koud was het. Jan liet 
zien zich in dit soort wedstrijden op 
zijn gemak te voelen. Bart had te-
veel gebluft en kon geen tegen-
stand bieden. Jan behaalde zijn 42  
caramboles in 34 beurten wat hem 
een uitzonderlijk gemiddelde van 
1.24 opleverde. Marco van Kessel 
volgde het resultaat van zijn kop-
man en  speelde Martien Plasme-
ijer van de tafel. Als de nood hoog 
is dan is daar altijd Plat Voorn. Plat 
steekt in blakende vorm. In het Open 
Kwakelse Kampioenschap nog ver-
liezend finalist maar deze avond te 
sterk voor Theo Bartels. Hij redde 
hiermee de eer voor zijn team. Het 
team van Piet Bocxe speelde uit bij 
RBV. Alleen Quirinus van der Meer 
behaalde hier de punten. De rest 
bleef achter in Roelofarendsveen. 
In de tweede klasse driebanden 
komt het team van Wery Koeleman 
uit. Wery zelf is verhoogd en heeft 
sindsdien nog niks gewonnen. De-
ze week moest hij de overwinning 
ook weer aan zijn tegenstander la-
ten. Alex van der Hulst had wel weer 
eens een goede dag. Met een mooie 
serie van 7 gaf hij zijn tegenstander 
de sporen. Alex kwam  dan ook hin-
nekend terug in ’t Fort. Kees Smit 
was na lange afwezigheid ook weer 
van de partij. De rust had hem geen 
windeieren gelegd al had Kees wel 
76 beurten nodig om uit te komen. 
Een 5-2 overwinning dus.

OKK
In de maanden januari en febru-
ari worden weer de Open Kwakel-
se Kampioenschappen Libre ver-
speeld. In drie verschillende poules, 
ingedeeld naar gemiddelde, wor-
den eerst voorronden gehouden. De 
beste acht van iedere poule gaan 
door naar de finale.
Men kan zich nog opgeven voor dit 
toernooi.Informatie kun je krijgen 
via de website www.bvhetfort.nl

10 Engelse mijlen Loop 
voorbereid op winter
Uithoorn - Zondag 31 januari staan 
de 26e 10 Engelse Mijlen van Atle-
tiek Klub Uithoorn op de rol. Met de 
afgelasting van “de halve van Eg-
mond” en de Drechtloop in Leimui-
den in gedachten heeft de organi-
satie de mogelijkheden van een al-
ternatieve route onderzocht. Gezien 
het tekort aan strooizout dient het 
parcours zoveel mogelijk langs wel 
gestrooide doorgaande wegen te 
leiden. Voor de 10 EM is dat geen 
probleem, daar het fietspad langs de 
Bovenkerker weg, de Nesserlaan en 
de Amsteldijk strooi prioriteit heb-
ben. Anders is het verhaal voor de 
10 km, dat traject voert de deelne-
mers immers de Bovenkerker polder 
in met een afslag door het weiland 
naar Nes aan de Amstel. De laat-
ste vijf weken was deze weg door 
sneeuw en ijs vrijwel onbegaanbaar 

hetgeen indien nodig noopt tot een 
gewijzigde opzet. Hiervoor wordt te-
ruggegrepen op een eerdere versie 
welke gebruik maakt van een aantal 
keerpunten op het fietspad en het 
hoge deel Bovenkerker weg. Zijn de 
10 EM,10 en 5 km. vertrouwde af-
standen, de 1 km. GeZZinsloop voor 
jeugd tot en met 11 jaar is een nieu-
we loot aan de stam. Deze door de 
Zorg en Zekerheid organisatie op-
gezette variant betreft een gra-
tis deelname voor de kinderen met 
waardebonnen voor de eerste drie 
meisjes en jongens.
Ook mogen de ouders als stimulans 
hun kinderen vergezellen, waarbij 
het ze alleen maar eigen zweet kost! 
De inschrijving vangt vanaf  9.30 uur 
aan en vindt plaats in Sporthal De 
Scheg.  Let op! Voor de GeZZinsloop 
in een Caravan van Zorg en Zeker-

heid net voor de sporthal. De start 
tijden zijn: 10 EM 11.00 uur, 5 km. 
11.15 uur, GeZZinsloop 11.20 uur 
en de 10 km begint om 11.45 uur. 
Daar deze loop deel uitmaakt van 
het Zorg en Zekerheidcircuit wordt 
er voor het eerst ook in Uithoorn 
gebruik gemaakt van een chip re-
gistratie. De chips worden ver-
strekt door de organisatie en wor-
den na afloop ook weer ingenomen. 
Als extra stimulans is er voor elke 
100e deelnemer die finisht een taart 
beschikbaar en speelt iedereen, 
met zijn startnummer als lotnum-
mer, mee voor een week vakantie in 
een 6- personen Chalet van Vakan-
tie Makelaar Resort Arcen. Bewo-
ners in de omgeving van de sport-
hal wordt vriendelijk gevraagd re-
kening te willen houden met geheel 
of gedeeltelijk afgesloten wegen 
tussen circa 9.00 en 14.00 uur. Or-
ganisatie/secretariaat contactper-
soon B. Liebregts Tel: 0297261553 
of 0655787105. E- mail bert.liebreg-
ts@online.nl
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Ons Uithoorn organiseert 
historische wandeling 
voor de Lange Brug
Uithoorn - Op zaterdag 6 februari 
organiseert Ons Uithoorn een histo-
rische wandeling in het dorpscen-
trum. Het doel van deze wandeling, 
die plaatsvindt vlak voordat de ge-
meenteraad beslist over de oever-
verbinding tussen Uithoorn en Am-
stelhoek, is het historisch besef te 
bevorderen.
Ons Uithoorn maakt zich sterk voor 
herstel van het historisch dorpsge-
zicht en wil dat de Ireneburg wordt 
gesloopt. In plaats daarvan ziet de 

partij graag een terugkeer van de 
historische Lange brug en de histo-
rische binnenhaven (de Kil). Bij die 
binnenhaven kan een marktplein 
ontstaan met woningen en winkels. 
De partij ziet dit als enige oplossing 
om de Amstel bij het dorp te betrek-
ken en het dorpscentrum levendig 
en aantrekkelijk te maken.
De historische wandeling begint 
om 13:00 bij het Rechthuis aan de 
Schans. De deelnemers aan de wan-
deling krijgen uitleg over de situatie 

vroeger en nu. Peter Schat van de 
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel 
zal een toespraak houden.
Tevens worden alle politieke partijen 
die actief zijn in Uithoorn uitgeno-
digd om hun standpunt toe te lich-
ten. Alle inwoners van Uithoorn met 
hart voor ons dorpscentrum worden 
uitgenodigd.
Nadere informatie bij Benno van 
Dam (raadslid Ons Uithoorn), tel 06 
2001.5365 en/of benno.van.dam@
kpnplanet.nl. 

ChristenUnie houdt Open Café
Uithoorn - Op vrijdagavond 22 ja-
nuari houdt de ChristenUnie een 
Open Café in Het Theehuis in win-
kelcentrum Amstelplein. Het thema 
is veiligheid.
Iedereen is welkom om zijn of haar 
mening over dit onderwerp te ko-
men geven. Ook willen enkele kan-
didaten het standpunt van de Chris-

tenUnie hierover met u delen. Hoe 
veilig voelt u zich in Uithoorn? Wie is 
er verantwoordelijk voor onze veilig-
heid en dat van onze kinderen?

Ligt de oplossing binnen handbe-
reik? Kom vrijdagavond tussen 19.00 
en 20.30 uur naar Het Theehuis en 
schuif aan bij de ChristenUnie.

Oud-burgemeester 
Castenmiller opent voor 
de laatste keer
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het een gezellige drukte in Galerie 
Fort aan de Drecht bij de opening 
van de expositie “Winters Kunstge-
not”.
De opening werd verzorgd door 
oud-burgemeester Castenmiller 
die dat op geheel eigen wijze deed 
waarbij hij de kunstenaars op heel 
treffende wijze in het middelpunt 
plaatste.

Tevens refereerde hij aan het 10-ja-
rig bestaan van de Galerie dat dit 
jaar met een bijzondere expositie 
gevierd zal worden.

Na de opening was er alle tijd voor 
een gesprek met de kunstenaars 
onder het genot van een drankje. De 
exposerende kunstenaars t.w. Willy 
van der Duyn, Wied Heyning, Krijn 
Maartens, Gemma Bouwman en Li-
dia Verschoor waren aanwezig en 
waren in alle gelegenheid om hun 
werken nader toe te lichten.

Komende zondag tussen 9 en 11 uur 
kunt u een verslag van de opening 
en de kunstenaars zelf horen in het 
Salontheater op RickFM.
Ook onze oud-burgemeester Cas-
tenmiller heeft het een en ander te 
vertellen.

Deze expositie is te zien tot en met 
21 februari op donderdag en vrij-
dag van 14.00-16.00 uur en op za-
terdag en zondag van 12.00-17.00 
uur. U vindt Galerie Fort aan de 
Drecht aan Grevelingen 50, Uit-
hoorn. Meer informatie: www.gale-
riefortaandedrecht.nl

Kwakelaars fietsen voor 
het goede doel
De Kwakel - Op 3 juni 2010 vindt 
voor de 5e keer het evenement Al-
pe d’HuZes plaats. Op die dag gaan 
250 renners en 250 estafetteteams 
de uitdaging aan om minimaal zes 
maal op één dag de alpenreus Alpe 
d’Huez te beklimmen. De stichting 
Alpe d’HuZes investeert in onder-
zoek en ontwikkeling van diensten 
voor mensen die leven met kanker. 

Het fonds richt zich dus op het voor-
kómen van verergering van (gevol-
gen van) de ziekte, en het tegen-
gaan van verminderde mobiliteit en 
behoud van kwaliteit van leven. 
Stichting Alpe d’HuZes is opge-
richt om de onmacht die door kan-
ker ontstaat om te zetten in kracht: 
kracht putten uit emotie. Dit doen zij 
sinds 2006 door met zoveel moge-

lijk mensen steeds weer de grenzen 
van het mogelijke te verleggen. Alpe 
d’HuZes is gegrondvest op de ab-
solute overtuiging dat je de grootst 
mogelijke voldoening bereikt als je 
jezelf met hart en ziel inzet voor een 
ander. 
Vijf  kwakelaars, leden van race- 
en trainingsgroep TDK De Kwakel, 
gaan de uitdaging aan om op 3 ju-

ni de Alpe d’Huez te beklimmen, 
namelijk:  Leo Klijn, Wilfred Ho-
ving, Fred Smits, Jorrit Kortenhorst 
en Yvo Braat. De 5 teamleden gaan 
allemaal proberen zo vaak als mo-
gelijk op deze dag  de Alpe d’Huez 
te beklimmen. Het doel is per team 
deze dag totaal 6 beklimmingen te 
realiseren vandaar de naam ‘Alpe 
d’HuZes’. Onder de naam ‘Opgeven 
is voor TDK De Kwakel geen op-
tie’ gaan zij de uitdaging aan, en dit 
doen zij niet zomaar… zij gaan de 
strijd aan voor het goede doel! 
De mannen zijn nu al individueel vol-
op aan het trainen op de mountain-
bike, spinfiets en op de wielerbaan.  
Naast het trainen zijn zij ook volop 
bezig met het werven van sponso-
ren die hun inspanningen voor het 
goede doel steunen en daarom een 
bedrag sponsoren aan Stichting Al-
pe d’Huzes. Alle opbrengsten zul-
len gegarandeerd  1 op 1 ten goe-
de komen aan de KWF/kankerbe-
strijding.
Met dank aan onze sponsoren:
Dutch Flower Group, van de Put 
Fresh Cargo,Rosalink, Danners 
Bloemenexport,Volvo Truck Cen-
ter, Voortman Autoschade, KJ Tech-
nics, John de Vries, Levarht AGF, 
Eijk en Veld Slagerij,Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, ABM bloemen, 
R.Huurman Transport, Mts Snoek, 
Concordia Verzekeringen, MdB 
Transport, Ruud Severin Transport, 
Het Miland Infra, Mathijs Hoog-
land, C.Kortekaas Transport, Rob 
Rentenaar, F. Schouten ZZP, T. van 
Iperen Transport, VKP Metselwerk, 
Semp Trosrozen, Johnson Wax, Ver-
beek en Bol Bloemenexport, Ca-
miel Hendriks ZZP, Electrico, Witte-
man Transport, v.d. Schaft Tweewie-
lers, Antenna Uitzendburo, Flower-
port Import, Rob Klijn Openhaard-
hout, Hortiflower Bloemenexport, 
Flexdrive, Flowex Bloemenimport, 
Van Zaal Transport, The Set Compa-
ny, Verheijfotografie.
Voor meer info kunt u ook terecht 
op: www.opgevenisgeenoptie.nl

Klassen B1 speelden 
basketbal
De Ronde Venen - Na een flink 
aantal lessen basketbal hadden de 
VLC leerlingen uit de brugklas on-
langs hun toernooi. 24 teams speel-
den op maandag, de andere 24 
teams op de dinsdag. Ook dit jaar 
hadden de teams zich bijna allemaal 
getooid in een eigen teamshirt wat 
altijd een lust voor het oog is.

Sportief toernooi
De vakgroep lichamelijke opvoeding 
had ook dit jaar scheidsrechters uit-
genodigd uit de klassen 3 tot en met 
6, deze scheidsrechters zorgden er 

mede voor dat we kunnen terug-
kijken op een geslaagd en sportief 
toernooi.
  
Maandag
Op de maandag speelden de klas-
sen B1a, M1b, A1b, A1a en B1b. Er 
werd gespeeld in jongens- en meis-
jesteams, in beide gevallen in 3 pou-
les. Aan het einde van het eerste 
tijdblok werden de teams opnieuw 
ingedeeld waarna de finalepoules 
werden afgewerkt.
Op dinsdag speelden 6 klassen hun 
toernooi.

2e Prinsendweilbal scoort 2050,- 
voor G-team Argon!
Mijdrecht - Ongeveer 350 bezoe-
kers, orkesten en carnavalsvereni-
gingen genoten afgelopen zater-
dag van 
11 verschillende optredens van 
dweilorkesten. Meezingers, heden-

daagse pop nummers, klassiekers 
en natuurlijk lekkere carnavalsmu-
ziek passeerden de revue in gebouw 
“Immitsj”. Gastheren waren dweilor-
kest “Dorst” en carnavalsvereniging 
“de Huts Geklutste Kliek”, respectie-

velijk van muziekvereniging V.I.O.S. 
en jongerenvereniging AJOC. Onder 
de naam Prinsendweilbal organi-
seerden zij na het grote succes van 
vorig jaar (2750,-) voor de tweede 
keer een goede doelen dweilorkes-
ten festival, dit jaar koos men voor 
het Argon G-team. Om acht uur ver-
richtte presentator Robert Stoesser 
samen met Prins Bartolomeus de 
loting voor het speelschema. Daar-
na ging het muziekfeest echt los en 
beten De Damstampers uit Amster-
dam de spits af. Al vroeg in de avond 
was de zaal behoorlijk gevuld met 
een op  dweilmuziek meedeinende 
menigte. De muziekstijlen waren di-
vers, zo koos DORST er voor haar 
nieuwe wedstrijdset te spelen waar-
mee ze dit jaar de festivals afgaan, 
een muzikaal moeilijke set met veel 
ritmische grappen en grollen, je kon 
horen dat de set inmiddels stevig in 
de grondverf staat en zit in de aflak-
fase zit. Nou toe maar... uit Leiden, 

er wordt geroepen het beste muzi-
kale orkest in Nederland, koos voor 
een luchtiger repertoire. Met recht 
de topper van de avond. Het zou te 
ver gaan om een verslag te doen 
van alle orkesten, maar en feit is dat 
het allemaal toppers waren. 

Pretnoten
Na de eerste serie optredens van 
respectievelijk Nix Dus, de Pretno-
ten, Nou toe maar en ’t Satte Erre-
menieke werd dhr. Frits Hennep-
man, de leider van het G team, naar 
voren geroepen. Frits legde aan het 
publiek uit wat er met het geld ge-
daan gaat worden dat met het Prin-
sendweilbal wordt opgehaald. Kort 
samengevat vertelde hij dat is afge-
sproken met de organisatie van het 
PDB dat de opbrengst volledig ten 
goede komt aan alle voetballers die 
op 28 augustus 2010  meedoen aan 
het G-team toernooi. De voetballers, 
allen met een verstandelijke handi-

cap, krijgen een lekkere lunch aan-
geboden en komt er misschien zelfs 
een artiest optreden. Uiteraard is er 
drinken en wat lekkers en staat er 
een mega grote beker voor de win-
naar klaar. Daarnaast krijgen ze al-
len ook nog een leuk aandenken.   
Na de uitleg van Frits, waarbij zijn be-
vlogenheid voor het Argon G-team 
duidelijk naar voren kwam, speel-
den alle kapellen nog een tweede 
set. Dat het festival goed aanslaat 
bij het publiek blijkt wel aan de volle 
zaal tegen het einde van het festival. 
Rond middernacht werd het bedrag 
bekend gemaakt wat de organisatie 
van het Prinsendweilbal bij elkaar 

heeft weten te krijgen. De uitkomst 
was 2050,-, een groot deel sponso-
rinkomsten maar ook de winst van 
de bar. Vermeldenswaardig is dat 
het Prinsendweilbal een non-profit 
organisatie is, er blijft dus niets aan 
de strijkstok hangen. 
Dankzij de inzet van velen en de fi-
nanciële en materiele ondersteu-
ning van een groot aantal sponso-
ren kan de organisatie van het 2e 
PrinsenDweilBal terugzien op een 
zeer geslaagd feest met een prach-
tig resultaat voor het G-team. 
Zaterdag 15 januari 2011 kunt u al-
vast het 3e Prinsendweilbal  in de 
agenda schrijven.

Hoffmans, Fransen en
Cordes naar finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballen toer-
nooi van biljartclub de Merel te 
Vinkeveen zijn er in het afgelopen 
weekend meer finalisten bij geko-
men en wel in de a poule, Henny 
Hoffmans, Ben Fransen en Dorus 
van der Meer en in de b poule Erik 
Spierin, Gijs Rijneveld en Bob Hu-
benet  die het ieder jaar toch weer 
flikt om door te dringen tot de fi-
nale  en in de c poule Dennis Cor-
des, Jeroen Berkelaar, Kees Kooy-
man en  Teus Dam, Bart Hoffmans 
kon zijn draai nog niet vinden met al 
die ballen, net zoals Frank Witzand, 
Bas Kolenberg, Patrick v.d.Meer, Ni-
co van Soeren en Desmond Drie-
huis die te maken had met wat pech 
in zijn spel ondanks de aanmoedi-
gingen van zijn supporters. 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  
22 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur, zaterdag 23 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, vrijdag 29 janua-

ri van 20.00 uur tot 23.00 uur en za-
terdag 30 januari van 14.00 uur tot 
19.00 uur , waarna om plus-minus 
19.30 uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijs-uitreiking. 
Dit alles in Café De Merel, Arken-
park “MUR” 43, Vinkeveen, Tel. 
0297-263562

Wie verslaat 
John van Dam
De Hoef - Vijftien teams uit de regio 
die zich opgegeven hebben gaan op 
zaterdag 23 januarie om 11 uur in 
de aanval tegen het koppel  John 
van Dam. De partijen worden in-
gekort aantal caramboles wordt in-
gesteld door de wedstrijdleiding in 
De springbok en er wordt op twee 
biljarts gespeeld. Die de meeste 
winst is simpelweg kampioen: Fi-
nale is ongeveer 17.00 uur. Inschrij-
vingen 5,00 p.p. Tel: Hans van Eijk 
0297593395
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Scouts eten boerenkool
Mijdrecht - Scouting Jan van Speyk 
heeft het jubileumjaar van Scouting 
Nederland goed geopend door met 
de gehele groep boerenkool te eten 
in de Meijert. Alle kinderen, leiding, 
stam en bestuur verzamelden zich 
op vrijdag 15 januari voor de jaar-
lijkse Boerenkoolfuif. 

Dit jaar was er na het eten van de 
boerenkool met worst Scidols: de 
Scoutingtalentenjacht. Vele mooie, 
grappige en gedurfde acts werden 
geshowd. Zo stonden ‘The boys bey-
ond zero’ op het podium,, die met 
een live-nummer het gehele publiek 
in beroering brachten. Verder waren 
er dansoptredens, een moppentap-
per en de live-opname van een vi-
deoclip!
De eer van de eerste prijs was ech-
ter voor Thijs, die een mooi key-
boardconcert ten gehore bracht!  
In 2010 bestaat Scouting in Neder-
land 100 jaar, dus werd tussen de 
optredens een spel ‘Ren je rot’ ge-
speeld, waarbij de kinderen het juis-
te antwoord moesten vinden bij ech-
te Soutingvragen. Ook werd de OC 
(OndersteuningsCommissie) in het 
zonnetje gezet. Deze commissie or-

ganiseert elk jaar een aantal acties 
voor Scouting Jan van Speyk. Ook 
maak de OC elk jaar de overheer-
lijke boerenkool! Daarnaast werd 
ook nieuwe leiding voorgesteld en 
de afscheidnemende leiding werd 
bedankt. Kortom, Scouting Jan Van 

Da Capo’s Popkoor 
organiseert jaarlijkse Sing In
Uithoorn - Op zaterdag 27 maart 
2010 organiseert Da Capo’s Pop-
koor weer de jaarlijkse zangwork-
shop tussen 09.30 en 17.00 uur 
in The Mix in Uithoorn.  Aan deze 
“Sing-In” is iedereen die van zingen 
houdt, goede stem of niet, welkom 
om deel te nemen. Aanmelden kan 
via de site www.popkoor.nl. 

Sing-In
De workshop zal professioneel wor-
den begeleid door de vaste dirigent 
Floor van Erp en pianist/arrangeur 
Carwin Gijsing. Er kunnen ongeveer 
50 mensen deelnemen.
Tijdens deze workshop zullen, sa-
men met de vaste koorleden, een 
aantal bekende pop nummers wor-
den ingestudeerd. Aan het ein-
de van de middag zullen de deel-
nemers samen met de vaste koor-
leden een optreden geven en deze 

nummers ten gehore brengen. Voor 
dit optreden mogen familie, vrien-
den, buren en kennissen worden 
uitgenodigd! Bladmuziek en oefen 
CD’s zullen enkele weken van tevo-
ren aan de deelnemers worden ver-
strekt. De kosten voor deze super 
gezellige en leerzame dag bedragen 
30,- inclusief koffie/thee, flesjes wa-
ter om de keel gesmeerd te houden 
en lunch.

Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70 
zangers en zangeressen tussen de 
20 en de 50 jaar die allen een pas-
sie delen: het zingen van Popmu-
ziek. Het koor bestaat 16 jaar en 
staat sinds 2001 onder leiding van 
dirigent Floor van Erp. De vaste be-
geleider van het koor is pianist/ar-
rangeur Carwin Gijsing. Het koor 
zingt popmuziek vanaf de jaren 60 

tot heden, zowel Nederlands- als 
Engelstalig. Bijgestaan door wisse-
lende regisseurs brengt Da Capo’s 
Popkoor jaarlijks een eigen show-
productie op de planken, een spet-
terende combinatie van 5-stemmige 
zang, verhaallijn, kostuums en cho-
reografie! Het koor werkt regelma-
tig mee aan benefietvoorstellingen 
en treedt enkele malen per jaar op 
bij (bedrijfs-) evenementen en fes-
tivals. Ook kan het koor terugkijken 
op diverse televisieoptredens met 
bekende artiesten en meet het koor 
zich regelmatig met andere koren 
op korenfestivals. De repetities voor 
de aankomende productie met als 
werktitel “Streetlife” die op 9 en 10 
oktober 2010 in het theater Griffioen 
in Amstelveen zal worden neergezet 
zijn inmiddels begonnen.  De kaart-
verkoop voor deze concerten zal in 
het voorjaar van start gaan.

20 Januari 1990 – 20 januari 2010

20 Jaar kindermusical-
koor “De Regenboog”
De Ronde Venen - Hoe stop je 20 
jaar “Regenboog” in een notendop? 
Hoeveel (kilo)meter notenbalken 
zouden dat er uiteindelijk achter el-
kaar zijn? Ja hoeveel noten hebben 
wij eigenlijk op onze zang gehad 
na al die musicals, kerstconcerten, 
gastoptredens etc. etc.
“De Wonderstenen” (1991), “De 
ik ben nergens bang van show” 
(1992), “Repelsteeltje” (1994), “5-
jarige jubileumshow met Conny 
Vink” (1995), “Het vreemde song-
festival” (1996), “Hits voor Kids” 
(1997), “Radio Flierefluiter” (1998), 
10 jarig jubileum “The Sound of Mu-
sic” (2000), “De allerlaatste Nieuws 
show” (2001), “Bonje in de Buiten-
hof” (2002), “Help” (2004), “Oliver” 
(2005), “Junglebook” (2008) en “De 
Rattenvanger van Hamelen” (2009) 
met aansluitend een compilatie van 
deze musical als benefietconcert in 
het “Ronald McDonald”-huis aan de 
VU in Amsterdam.

Sterretjes
Ook zongen we de sterretjes van de 
hemel tijdens kerstmusicals zoals: 
”Een kerstrapport voor iedereen” 
(1996), “Een onverwachte Kerst-in” 
(1998), “Wat een nacht” (2001) “Een 
kind zoals jij” (2003) etc. etc.
We brachten (en brengen nog 
steeds) het feest en de boodschap 
van kerst, vrede en liefde in verpleeg- 
en verzorgingshuizen, in kinderdag-
verblijven, in het Hospitium en in te-
huizen voor minder begaafden. Op 
uitnodiging van de Lions jaarlijks op 
éérste Kerstdag voor alleenstaan-
den in Mijdrecht tijdens een kerst-
ontbijt in “De Meijert”. We stonden 
ook in de open lucht op kerstmark-
ten binnen en buiten “De Ronde Ve-

nen”, zélfs met “verse” pasgeboren 
babies in de kribbe en levende have! 
In 2007 zongen we met Ernst Dani-
el Smit en Marjolein Latour voor de 
Rabobank aan de Campus in Delft. 
In 2008 werd dit vervolgd met een 
kerstconcert in “De Meijert”,

Veel plezier
Noemenswaardig en met veel plezier 
zongen wij ook op de Kerstinstuif 
(1993) en de Korenparty (1994) met 
“De Kerkuilen” en kerstconcerten 
met “De Notenkrakertjes” uit Vinke-
veen (1997) en leden van het ROM-
koor uit Mijdrecht. (1994).
En wat dacht u van onze optredens 
tijdens de opening van het super 
de luxe Hotel “Radisson SAS” op 
Schiphol Rijk, een donateurscon-
cert van Concordia, de 55+ beurs 
met Willeke Alberti in de Jaarbeurs 
in Utrecht, een optreden bij “Laat de 
Leeuw” samen met Paul de Leeuw 
en onze aanwezigheid als enige 
(nog nooit vertoont!) kinderkoor, 
tijdens de Operette Gala’s van “De 
Boog” in Utrecht. Ook hebben we al 
diverse keren deelgenomen aan het 
Straattheaterfestival in onze eigen 
Ronde Venen. Ook deden we nog 
mee als koor aan een auditie voor 
de musical “Joseph”, een spannende 
en leuke ervaring.

Audities
Diverse kinderen hebben ook indivi-
dueel meegedaan aan audities voor 
bijvoorbeeld de originele “Oliver” 
met Arjan Ederveen, “The Sound of 
Music” (in de Efteling), “Ciske de 
Rat” en het Nationale Kindersong-
festival. Niet zonder resultaat!!!!! Een 
rolletje vergaard of zelfs gewon-
nen!!!!! Nu na 20 jaar geven kinderen 

nog steeds met hun spel, zang én 
dans die mooie, heldere en vrolijke 
kleuren aan onze “Regenboog” en 
kunnen we zelfs niet altijd alle kin-
deren plaatsen zodat een wachtlijst 
is aangelegd. Een “luxe probleem” 
dus. De 20 jaar zijn voorbij gevlogen 
en zeker niet mogelijk geweest als 
voorafgaand en tijdens de voorstel-
lingen vele volwassenen niet al die 
basis kleuren zouden hebben gezet.
Van kap, grime, kleding, decors, 
bestuurdslid, pianiste, publiciteit, 
sponsoring, chauffeurs etc. zo on-
gelooflijk belangrijk............ telkens 
weer! Waarvoor dank!
Een voorproefje van dit “feest-
je” wordt woensdag 20 januari a.s. 
eerst nog bescheiden in besloten 
kring gevierd met de kinderen die 
nu op het koor zitten. Tijdens een 
openbare repetitie voor ouders, fa-
milie en belangstellenden wordt een 
kijkje gegeven achter de schermen 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Finale
Het grote feest, “de finale”, zal plaats-
vinden in het eerste weekend van 
november met een jubileum voor-
stelling: “Rainbow goes Stars and 
Stripes”. Met een voor het eerst zelf-
geschreven musical door Mary van 
Dijke i.s.m. Mirjam Nicolaas, Jantine 
Berkelaar, Hans van Veen en Marjo-
lein Latour. Klein tipje van de slui-
er: De kinderen gaan een jubileum 
tour maken door de States of Ame-
rica met ieder zo zijn eigen muziek-
stijl. Spannend en een hele nieuwe 
uitdaging. Aansluitend met wellicht 
een reünie voor “oud”-leden en me-
dewerkers. Houd ons dus te zijner 
tijd in de gaten!

Jos Vermeij geeft het stokje 
over aan de Van Kouwen 
Groep!
Uithoorn - Vrijdag 8 januari was het 
een drukte van belang bij Autobe-
drijf Vermeij in Uithoorn. 
Jos Vermeij droeg die avond officieel 
zijn bedrijf over aan de Van Kouwen 
Groep. Ca. 250 klanten, genodigden 
en relaties konden afscheid nemen 
van Jos en kennis maken met de 
nieuwe directie bestaande uit Theo 
van Kouwen en Frank Vaneman.
Tegelijkertijd ging de werkplaats-
chef van Vermeij de heer Ton Ver-
haar na ruim 40 jaar met pensioen 
dus ook voor hem was dit een spe-
ciale avond. Zaterdag ging het feest 
gewoon door, meer dan 200 klanten 
kwamen die dag afscheid nemen 
van Jos en Ton.  
Fiat Vermeij is na bijna 50 jaar een 
begrip in de regio en dat wil het de 
komende 50 jaar ook blijven. Zo-
wel Jos, het personeel als de klan-
ten waren verheugd te horen dat het 
bedrijf onder deze naam Fiat Verme-
ij verder zal gaan, deel uitmakend 
van de Van Kouwen groep. 

Dit weekend heeft ook weer bewe-
zen dat Fiat Vermeij een wel zeer bij-
zonder staat van dienst heeft opge-
bouwd waarbij de wensen van de 
klanten altijd centraal staan. De zeer 
grote klantenkring van Vermeij kan 
er dan ook op rekenen dat aan de 
service en klantvriendelijkheid van 
Fiat Vermeij niets zal veranderen!

Voor de klant verandert er hele-
maal niets; uiteraard blijft het hui-
dige team dan ook geheel in tact, 
de werkplaats onder leiding van 
de “beste monteur van Nederland” 
Jan Tersteeg en het verkoopteam 
aangevoerd door John Evers. Kort-
om vertrouwde gezichten die borg 
staan voor een topservice in combi-
natie met de schaalvoordelen die de 
Van Kouwen Groep kan bieden op 
de achtergrond. 

En daar kunnen de klanten dan ook 
al direct van profiteren, op dit mo-
ment heeft Fiat Vermeij een zeer 
scherpe voorraad nieuwe Fiat’s in 
kunnen kopen. Daarnaast bieden zij 
in combinatie met FGA Capital een 
financiering aan voor 4,9%!!

Kortom reden genoeg om zelf te 
constateren dat alles hetzelfde is 
gebleven maar het nu nog voordeli-
ger zaken doen is bij Fiat Vermeij!

Jos Vermeij draagt het stokje over

Theo van Kouwen, directeur van de Van Kouwen Groep

Vaarverbod opgeheven op 
Kromme Mijdrecht en Vecht
Regio - Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht heft het vaarverbod, dat op 
30 december jongstleden was inge-
steld, gedeeltelijk op. Op de Gaasp 
/Weespertrekvaart, de Vecht en de 
Kromme Mijdrecht kan vanaf deze 
week weer worden gevaren. 
Volgens het waterschap zit schaat-
sen er helaas voorlopig niet in, om-
dat het de afgelopen dagen overdag 
vooral heeft gedooid. Ook voor de 
komende week wordt geen strenge 
vorst verwacht. 
Vanaf deze week kan de scheepvaart 
weer van de genoemde watergan-

gen gebruikmaken. Vandaag wordt 
begonnen met het openbreken van 
de Gaasp/Weespertrekvaart. Deze 
watergang zal vanaf morgen weer 
goed bevaarbaar zijn. Voor de Vecht 
en de Kromme Mijdrecht geldt dat 
in de loop van de week. 
Voor de overige watergangen in 
het Amstel, Gooi en Vechtgebied 
blijft het vaarverbod gelden. Ook de 
noodkeringen blijven tot nader be-
richt dicht. De noodkeringen wor-
den pas weer open gezet wanneer 
al het ijs bijna weg is (bij een ijsdik-
te van 2 centimeter). Het vaarverbod 

blijft gedeeltelijk van kracht in de 
hoop dat bij een volgende vorstpe-
riode de huidige ijsvloer zich beter 
ontwikkelt en het mogelijk is om op 
deze watergangen te schaatsen. 
“Mocht er weer een langdurige 
vorstperiode aankomen en daar-
bij de kans ontstaan dat er op na-
tuurijs kan worden geschaatst in 
ons prachtige gebied, dan zullen 
wij direct besluiten om opnieuw een 
vaarverbod in te stellen”, aldus Pie-
ter de Groene, lid van het dagelijks 
bestuur van het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht.

Speyk is dit jaar weer goed begon-
nen! Ben je benieuwd of Scouting 
wat voor jou is?
Bel dan met Resi Speyer (0297-
285115) en vraag bij welke speltak 
je binnenkort een keer mag gaan 
kijken. Meer informatie staat op on-
ze website, www.janvanspeykgroep.
nl. Misschien tot snel op de Ooster-
landweg!
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Uithoorn - 2010 Begint kunstzin-
nig bij Galerie Kunstuitleen Time-
less. Na een geweldige verbouwing 
aan de Ondernemingsweg 45 heb-
ben ze een showroom van maar 
liefst 225m2 gecreëerd, waar ze u 
meer dan 250 kunstwerken tonen. 
Wat erg fijn is, dat het op twee ma-
nieren getoond wordt. Er is name-
lijk één showroom met lichte wan-
den en één showroom met donke-
re wanden. Zo kan een kunstwerk 

er heel anders 
uit zien door het op een lichte of 
een donkere muur te hangen.

Wat ook bij de uitbreiding hoort, is 
zeer goed nieuws voor hun klanten, 
want Kunstuitleen Timeless gaat 
van haar succesvolle kunstenares 
Elena Filatov Poligrafieken uitge-
ven. Een poligrafiek is een nieuwe 
uitvinding in de kunstwereld wat bij-
na een concurrent wordt van het 
origineel. Dit geeft al aan hoe mooi 

een poligrafiek is en dan te beden-
ken dat het eruit ziet als een ori-
gineel maar dan zeer prettig ge-
prijsd. Het loont dus zeer de moei-
te om een bezoekje te brengen aan 
deze kunstuitleen waar uiteraard 
niet alleen poligrafieken te bezichti-
gen zijn, maar ook origineel werk en 
vele andere druktechnieken van be-
kende en onbekende kunstenaars. 
Wat ook als zeer fijn wordt ervaren 
door hun klanten is de verscheiden-
heid aan kunst en de prachtige lijs-

ten. Geen eenvoudige goedko-
pe lijstjes, maar ingelijste werken 
met een strakke bloklijst of lijsten 
van bladzilver/goud of gedurfd met 
barok of…..tja eigenlijk gaan ze heel 
ver hierin.
Het aanbod van kunstenaars is 
enorm, met zeer uiteenlopende stij-
len waardoor er regelmatig nieuwe 
werken worden aangeboden aan 
de klanten.

Eigenlijk is dit een prachtige kans 
voor degene die al zo lang iets 

moois aan de muur wil hebben han-
gen maar niet kan slagen omdat er 
verschillende meningen zijn betref-
fende kleur, smaak, abstract of niet. 
Met dit bijltje hebben ze bij Kunst-
uitleen Timeless vaker moeten hak-
ken, dus schroom u niet en bedenk 
dat huren een veilig idee is. U kunt 
het namelijk dezelfde dag nog om-
ruilen of zo vaak u wilt. En ja, u mag 
het ook zo lang laten hangen als 
u wilt. Mocht u nou ook enthousi-
ast hiervan worden dan nodigen zij 
u uit om te komen kijken en willen 

u tevens belonen met een GRATIS 
zeefdruk van o.a. Herman Brood en 
Brauck (en vele andere naar keuze) 
bij een nieuw lidmaatschap. Dit ui-
teraard zolang de voorraad strekt. 
Galerie Kunstuitleen Timeless, On-
dernemingsweg 45, 1422 DZ Uit-
hoorn. Tel. 0297 – 534 598

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 12.00 – 
17.00 zaterdag 11.00 – 17.00
www.kunstuitleen-timeless.nl

UITBREIDING BIJ KUNSTUITLEEN TIMELESS 

WORDT GEVIERD MET EEN GRATIS ZEEFDRUK
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Uithoorn – Alle inwoners van Uithoorn 
ontvingen vorige week bij de C1000 
folder een poster. Het was de bedoeling 
dat u deze poster voor uw raam hing. 
Vorige week woensdagmiddag gingen 
de heren Visser van C1000 het Oude 
Dorp en de heer Bakker van C1000 Zij-
delwaard, samen met onze redactie en 
fotograaf op stap om twee winnaars te 
zoeken. Hoe doe je dat: Wel een stra-
tenkaart van Uithoorn op tafel, de re-
dactie van deze krant deed de ogen 
dicht en prikte blind op de kaart van 
het Oude Dorp en omgeving en op de 
kaart van Zijdelwaard en omgeving. De 
straat die werd geprikt werd naar toe 
gereden en de eerste de beste poster 
in deze straat, en de bewoner(s) waren 
thuis, had gewonnen.

JAMMER
Voor het Oude dorp werd de Karel Door-
manlaan geprikt en voor het geval dat, het 
Kofschip. Eerst glibberen naar de Karel 
Doormanlaan. Jammer voor de bewoners, 
maar geen poster. Dan naar het Kofschip: 
mis, ook geen poster. Wat nu, goede raad 
is duur. We rijden de Laan van Meerwijk op   
tot we een poster zien. We hoefden niet ver 
te rijden: Op de Fermoor 1, daar hing hij.

Nu nog hopen dat de bewoners thuis zijn: 
Ja hoor, een verrast gezicht, waar heel 
snel een grote glimlach op verscheen bij 
de mededeling dat zij, mevrouw Willemse, 
zaterdag a.s. een minuut gratis mocht ko-
men winkelen bij de C1000 Visser in het 
Oude Dorp: “Geweldig leuk joh”, was de 
eerste reactie. “Daar ben ik vaste klant. Ik 
kreeg die poster en ik hing hem direct op. 
Ik maakte nog een grapje tegen mijn man 
van, ‘als ik win’, laad ik de kar vol wijn’.

GEWELDIG
Nu een poster opzoeken in de wijk bij Zij-
delwaard in de buurt. Onze redactie had de 
Van Eedenlaan geprikt. Een lange straat. Ja, 
daar hangt er een. Uit de auto, aanbellen, 
even wachten, aanbellen, helaas, de bewo-
ner is niet thuis. Verder zoeken.
Een paar huizen verder, weer een pos-
ter. Zouden ze hier thuis zijn. De familie 
Arends. Aanbellen, ja hoor, weer een ver-
baasd gezicht van een moeder en drie 
kinderen. Ook hier grote blijdschap als we 
vertellen dat ze zaterdag een minuut gratis 
mag komen winkelen bij C1000 Reurings in 
Zijdelwaard.

WINKELEN
Zaterdagmiddag 13.00 uur. Best nerveus 
komt mevrouw Willemse binnen. Even een 
bakje koffi e, wat mag wel en wat niet. De 
stopwatch klaar, omroepen in de winkel, 
klanten aan de kant en daar gaat ze. Wat 
is ze nerveus, ze rent de winkel door van 
links naar rechts, maar vergeet om bood-
schappen in het karretje te doen. Ondanks 
aanwijzigen, ‘Ik was gewoon even de weg 
kwijt’, aldus mevrouw Willemse. Maar al 
was het wagentje niet boordevol, ‘het is 
toch maar wel bijna 95 euro, het is toch niet 
niks. Ik ben er erg blij mee’, aldus mevrouw 
Willemse.

Een uurtje later bij C1000 Reurings in Zij-
delwaard. Mevrouw  Arends, samen met 
haar twee kids en haar vader. Ook zij is 
dolblij, en weet al precies hoe ze gaat lo-
pen. Haar vader loopt met de kar en zij doet 
de boodschappen. Het ging als een speer. 
Binnen een minuut zat er een kop op het 
winkelwagentje en stond de familie glun-
derend bij de kassa. C1000 tassen werden 
er bijgehaald en inpakken geblazen. Ruim 
300 euro.  Blij? Dolblij waren ze. Een schit-
terende actie die door beide winnaressen 
zeer werd gewaardeerd.

Twee maal een minuut winkelen bij C1000 in Uithoorn

Twee dolblije gezichten bij mededeling: 
“U heeft gewonnen”

ZijdelwaardOude Dorp
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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

Omrijden, goed voor 
Amstelhoekers?

Ja! Ja! Het zwembad

Nieuwe naam?
Met of zonder T

Begraafplaats Zijdelveld 
gemeentelijk monument?

U denkt misschien dat onze acties zijn gestopt. Nee, 
niets is minder waar! 
Wij zijn op diverse fronten actief en dat is nog steeds 
nodig.

Zoals u weet heeft onze vereniging en de landelijke 
stichting Terebinth de gemeente gevraagd de R.K. 
begraafplaats aan te wijzen als monument. Het 
betreft wel zeker een monument, tal van argumenten 
zijn hiervoor aangedragen. De onafhankelijke 
monumentencommissie van de gemeente deelt die 
mening. Naar wat wij horen zijn de politieke partijen 
in beginsel ook positief en zijn er erg veel bewoners 
die dat willen.

In de raadsvergadering stelt wethouder Verheijen dat 
zonder akkoord van het kerkbestuur het college geen 
beslissing kan nemen. Argument hierbij is dat het een 
kerkelijk monument zou zijn, hetgeen niet juist is. Na 
schriftelijke vragen van onze vereniging blijkt slechts 
de mening van het kerkbestuur gevraagd te zijn. Op 
verzoek krijgen ook wij die mogelijkheid.

Wie schetst onze verbazing publiceert de gemeente 
eind december een voorgenomen besluit om er 
geen gemeentelijk monument van te maken. Dit nog 
voordat onze mening is gehoord? Voor de mening van 
het kerkbestuur is de besluitvorming zelfs uitgesteld.

Het totaalbeeld van de begraafplaats zou door 
wijzigingen in de laatste decennia te sterk zijn 
aangetast. Wij vragen ons af welke wijzigingen dit dan 
zijn.

Het Kerkbestuur spreekt van het onevenredig schaden 
van haar belangen. Het is niet duidelijk welke dit zijn.

Tot de meerbode van 13 januari, dan blijkt “zoals 
de herder is, vertrouwt hij zijn kudde”. Als de 
begraafplaats een monument is, worden er geen 
grafrechten betaald. Dit is oplosbaar en staat los van 
de monumentale waarde van de begraafplaats.

De gemeente vindt dat voor goed beheer van de 
begraafplaats een groot draagvlak en financiële 
bijdragen noodzakelijk zijn. Hoe groot is ”groot” en 
waarom krijgen wij niet de kans die te organiseren. 
Wij moeten alle zeilen bijzetten om de voortijdige 
afbraak te stoppen.

De gemeente verwacht van het kerkbestuur dat 
zij zich zwaar inzet voor een oplossing gelet op de 
gevoelens in de samenleving. Wij merken hier tot nu 
toe nog niets van.

Het kerkbestuur en de gemeente geven aan dat de 
“bestemming” begraafplaats tot 2059 zal blijven 
bestaan. In een aantal uitlatingen zien wij dat daar nu 
al van wordt afgeweken. Als de bestemming inderdaad 
tot 2059 wordt behouden zien wij oplossingen voor 
het behoud van de begraafplaats, met oog voor ieders 
belangen.

Wij hebben de gemeente Uithoorn gevraagd in een 
gesprek onze mening te geven. Wij zijn van mening 
dat de begraafplaats één van de schaarse oude 
stukjes Uithoorn is dat moet blijven bestaan. Waar een 
wil is, is een weg. Wij houden u op de hoogte!

Daarnaast heeft de gemeente een bouwvergunning 
afgegeven voor de plaatsing van een schutting midden 
op de begraafplaats, waardoor het verkochte deel van 
de begraafplaats haar bestemming “begraafplaats” 
verliest. Wij hebben natuurlijk bezwaar ingediend 
en over twee weken volgt de uitspraak. Hierover de 
komende weken meer nieuws!

Als u onze vereniging en het behoud van de 
begraafplaats wil steunen of als u vragen heeft kunt u 
reageren via ons emailadres: vnbz@live.nl.

Namens de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats 
Zijdelveld i.o.

families: Markhof, van Luinen Smit

Wie durft bruggen te bouwen 
door er één af te breken?

De colleges van de Ronde Venen en Uithoorn propa-
geren de Garagevariant als beste optie voor de Oe-
ververbinding. De komende periode nemen de ge-
meenteraden daar een definitief besluit over.
Na decennialange strijd is de omlegging van de N201 
een feit. Het besluit over de Oeververbinding  gaat 
over het optimaal benutten van toekomstige kansen 
die deze omlegging voor het dorpscentrum van Uit-
hoorn en de regio biedt. Het is ook een besluit over 
het lot van de 70 jaar oude Irenebrug die na de om-
legging van de N201 haar primaire functie verliest. 
Bruggenbouwen zit in ons bloed. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat mogelijke afbraak van de Irene-
brug de gemoederen bezig houdt. Als door de waan 
van de dag wordt gekozen voor de Garagevariant in 
plaats van de Langebrug variant, blijven unieke kan-
sen voor de lange termijn onbenut.
Advies- en ingeniersbureau DHV heeft in opdracht 
van Uithoorn en de Ronde Venen de effecten van al-
ternatieve Oeververbindingen onderzocht. Een be-
langrijke bevinding is dat er in verkeerseffecten op 
het omliggende wegennet nagenoeg geen verschil is 
tussen de Garagevariant of de Langebrug variant.
Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat een beschei-
den aandeel (6%) van het totale aantal consumen-
ten in Uithoorn Centrum uit Amstelhoek komt. Goe-
de bereikbaarheid is natuurlijk belangrijk. Maar er 
zijn meer aspecten waar ondernemers op kunnen 
concurreren, zoals kwaliteit en service. Inspirerende 
voorbeelden hiervan vind ik Modehuis Blok en AH 
Jos van den Berg. 
Het Masterplan gaat een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de onderscheidende positionering van het 
dorpscentrum; Uithoorn krijgt weer een kloppend 
hart waar je graag voor omrijdt. Redenerend van-
uit deze sterkte biedt de verstedelijking tussen Am-
stelveen en Uithoorn voor ondernemers ook nieu-

we kansen. Voor deze nieuwe doelgroep vervult de 
Irenebrug als garage-inrit geen enkele bereikbaar-
heidsfunctie.
De Garagevariant lijkt economisch ten opzichte van 
de Langerbrug variant de beste keuze; de initiële in-
vestering is veel lager. Het is onzeker hoe de kosten 
van de 70 jaar oude Irenebrug zich in de  toekomst 
ontwikkelen. Van een nieuwe Lange brug weten we 
zeker dat die voldoet aan alle huidige eisen. Aange-
nomen mag worden dat de totale kosten van de Lan-
ge brug gerekend over een levensduur van 70 jaar 
aanzienlijk lager zijn.
De Lange brug variant creëert voor Uithoorn en Am-
stelhoek unieke ontwikkellokaties direct aan de oe-
vers van de Amstel. Projectwethouder Bram Roosen-
daal van de Ronde Venen noemt dit voordeel voor 
Amstelhoek in de recente Nieuwsbrief Oeververbin-
ding. De financiële en maatschappelijke waarde van 
deze ontwikkelkansen moeten natuurlijk ook meege-
wogen worden bij de beslissing. 
Dan is er nog de historische waarde van de Lange-
brug variant. Projectwethouder Maarten Levenbach 
noemt de Langebrug variant nog steeds ‘de mooi-
ste oplossing’. 
De komende tijd nemen de gemeenteraden een be-
sluit met verstrekkende gevolgen en dat vraagt meer 
dan alleen argumenten op de varianten die op ta-
fel liggen. 
Het vraagt om Amstelhoekers die niet alleen van-
wege de goede bereikbaarheid per auto graag hun 
boodschappen in Uithoorn blijven doen. Het vraagt 
om ondernemers die redeneren vanuit de sterktes 
die het Dorpcentrum Uithoorn weer gaat bieden. En 
het vraagt om politici met lange termijnvisie en moed 
om bruggen te bouwen door er één af te breken.
 

Erik van Driel, De Kwakel.

Ja! Ja!  Maandag weer 
eens in het gemeen-
tehuis geweest. Het 
ging over het zwem-
bad. Mensen, daar zal 
het nog heel en heel 

lang over gaan. Want dat is me toch een blok 
aan ons been. Dat is me toch een blok. Tjon-
ge. Tjonge.  Dat heb je met prestige projecten. 
Metrolijnen Spoorlijnen, ga maar door. Het kost 
ons allemaal miljarden. Per jaar gaan wij straks 
bij betalen via de OZB. . Ik was dus in het ge-
meentehuis in de Raadszaal. Het was een aan-
fluiting. Twee en een half uur werd er geou-
wedingest over de overgang van het personeel 
van het Veenbad in Vinkeveen  naar het nieuwe 
zwembad. Tweeënhalf uur debatteren over een 
onderwerp dat allang uitgekauwd was.   De 
burgemeester die het had overgenomen van 
wethouder Lambregts had zich ziek gemeld. 
De vervangende wethouder van Breukelen was 
er ook niet. Dus zat wethouder Roosendaal  die 
van toeten nog blazen wist met de gebakken 
peren..Ja! Ja! Ik had met hem te doen. Maar ja. 
Hij kon er ook niets aan doen.  Tweeenhalf uur 
OHen  met als resultaat 0,0.  Maar, het kan de 
gemeente wel eens € 500.000,-- ( een half mil-
joen ) . Ja! Ja! Dat was me wat. Toen kwamen de 
zwemverenigingen aan bod. Wethouder Dek-
ker zat er namens de gemeente met een amb-
tenaar mevr. Stichmeyer.  Wat deze vrouw had 
deze avond weet ik niet maar ze zat de hele tijd 
rare gezichten te trekken als de  woordvoerder 
van de zwemclub aan het woord was. Ze zat ze 
gewoon uit te lachen. Wat een beschamende 

vertoning. Zijn dat onze ambtenaren. Moeten 
wij daar vertrouwen in hebben. De arrogantie 
droop van die twee af. Voordat de raadsleden 
iets konden vragen werden de vertegenwoor-
digers van de zwemvereniging al gekleineerd 
en voor leugenaar uitgemaakt. Het ging erom 
dat de beheerder ( exploitant )van het nieu-
we zwembad  de vereniging zoveel geld in re-
kening wil gaan brengen voor het geven van 
zwemlessen dat  ze  als vereniging de hulp-
krachten die nu als vergoeding een kop kof-
fie krijgen, moet ophouden  te bestaan. Te gek 
voor woorden. Het zwemmen van alleen vrou-
wen moet stoppen en  de ruimte voor de ver-
enigingen is ook nog niet goed geregeld. Wat 
hebben wij de zwemverenigingen hoog in het 
vaandel. Wat willen wij toch graag dat er ver-
enigingen in het zwembad komen. Ja! Ja! Ik sta 
nog paf over de wijze waarop die ambtenaar 
mevr. Stichmeyer zich gedroeg. Ja! Ja! Wat een 
vertoning. Dat zijn zeker de nieuwe deskundig 
ambtenaren die de gemeente in dienst heeft. 
Ja! Ja! Ik raad iedereen aan die een gesprek 
heeft met een van de wethouders of ambtena-
ren papier en potlood bij de hand te houden 
en direct een verslag te maken en het dan aan 
de gemeente toe te sturen met de opmerking. 
“Wanneer ik geen bericht terug krijg dan neem 
ik aan dat u met dit verslag akkoord gaat.“ Als 
je mekaar niet meer vertrouwen kan  Waar blijf 
je dan? Zo is het toch meneer? Als je mekaar 
niet meer vertrouwen kan dan blijf je nergens 
meer. Ja! Ja! 
 

John B. Grootegoed

Afgelopen week zijn de (kandidaat)namen bekend 
geworden, die een kans maken om de nieuwe naam 
van onze nieuw te vormen gemeente zal dragen. Ik 
meng mij niet in de discussie welke naam het beste is 
voor onze nieuwe Gemeente maar wel voor de juiste 
spelling.
 
Eén van de namen die genoemd wordt als nieuwe 
Gemeente, is die van De ProosTdijlanden (mét een 
T). Dit is echter een vorm van geschiedvervalsing 
aangezien deze naam (mét een T) niet voorkomt en 
-kwam in onze contreien. Het behoort geschreven te 
worden als De Proosdijlanden (zonder een T).
 
Een goed voorbeeld hiervan is de naam van ondermeer 
onze historische vereniging De Proosdijlanden, of 
beter, bekijk hun website eens: www.proosdijlanden.
nl/ 
Ik ben vrees dat, indien voor deze naam wordt gekozen, 
‘we’ weer een relletje kunnen verwachten.
 
Mijn suggestie is dan ook, informeer vooraf v.w.b. de 
juiste benaming van deze “kanshebber”. Het lijkt me 
dat, met name, de Historische vereniging hier een juist 
antwoord op zal kunnen geven. Ook het ingezonden 
stuk (in de Nieuwe Meerbode van 13 januari) van één 

van de leden van bovengenoemde vereniging, Dhr. 
Fred de Wit, geeft al een heel stuk duidelijkheid.
 
Een korte quote uit het ingezonden stuk: “Mijdrecht 
en Wilnis behoorden van 1085 tot 1795 bij de Proosdij 
van Sint Jan. Abcoude maakte deel uit van de Proosdij 
van Sint Pieter. Wellicht dat daarom de naam van 
de Proosdijlanden in Abcoude beter zal worden 
geaccepteerd”.

In het ingezonden stuk staat dat er in zowel Abcoude als 
in Mijdrecht straten zijn met de naam “Proosdijstraat”, 
echter worden beide straten geschreven mét een T 
ertussen, ofwel ProosTdijstraat. Het kan natuurlijk zijn 
dat hier onbewust een type-fout is gemaakt. 
Daarnaast heeft Vinkeveen ook een straat met een 
‘soortgelijke’ naam, namelijk “Proosdijland”.......zonder 
de T. 
 
Kortom, mochten ‘we’ kiezen voor “De Proosdijlanden”, 
laten we met wel zijn allen wel goed nadenken 
over een ‘juiste’ spelling. Dit zou achteraf een hoop 
gesteggel kunnen schelen.............

vr.gr. Hans van Zwieten
Stichting Vinkeveen Promotion

Als straks de N 201 omgelegd is, wordt er een 
parkeergarage gerealiseerd bij het Amstelplein zodat 
de bewoners van Amstelhoek niet verder kunnen. 
Tijdens de bouw is de brug helemaal afgesloten voor 
auto verkeer, het duurt nog minstens 3 jaar, maar 
toch. Logisch dat ze dan omrijden via de nieuwe 
weg en de Amsterdamse weg naar het Amstelplein 
vindt de wethouder van Uithoorn. Mij lijkt dat niet 
zo logisch want omrijden is tenminste 5 km. Ik denk 
dat niet dat veel mensen dat gaan doen want op 4 
á 5 km zijn in Mijdrecht alle winkels die je maar wilt 
hebben, tenminste 5 supermarkten, kledingwinkels, 
electrowinkels, boekwinkels, een grote bouwmarkt 
en nog vele andere winkels. Ook is er op donderdag 
markt in het centrum dus keus genoeg. En natuurlijk 
ook veel restaurants. Je kan er uiteraard ook met de 
bus heen, je stapt in het centrum uit en voor hetzelfde 
tarief als vanuit Amstelhoek naar het winkelcentrum 
Zijdelwaard. Er wordt een Medisch Centrum gebouwd 
op het IBM terrein in Uithoorn, over de brug een 
afstand van 2 km, vanuit Amstelhoek, omrijden is 
straks echter 7 km. In Mijdrecht is op 4 km nu al een 
Medisch centrum met huisarts, specialisten, tandarts, 
apotheek enz. Als je dan toch niet meer op korte 
afstand naar de dokter kan, waarom dan straks verder 
rijden als nodig is. De huisarts uit Uithoorn zal dan 
ook niet graag zo ver omrijden om je in Amstelhoek 
te bezoeken.

Er is geen school meer in Amstelhoek, dus dat wordt 
ook omrijden, of als de parkeergarage er is, door de 
garage, tenminste als je er dan door heen kan. 
‘s Morgens als de kinderen naar school moeten, gauw 
door de ondergrondse garage scheuren en er weer 
uit. Lijkt me niet zo veilig als je net wilt parkeren of  
weer wegrijden. Ook met de ondergrondse garage 
worden de winkels niet beter bereikbaar als je er niet 
doorheen kan rijden.
Hoe worden de Amstelhoekers gecompenseerd voor 
het ongemak en de vele extra kilometers? Een beter 
uitzicht, een betere leefomgeving, schonere lucht of 
wat dan ook ? Nou ik denk in het geheel niet. Veel 
Uithoornaars komen zelden of nooit in de Amstelhoek, 
ja wel over de N 201, maar verder ook niet. Omgekeerd 
komen Amstelhoekers vaak in Uihoorn, met de auto, 
met de fiets of lopend. Men doet er boodschappen 
enz. Men zou het van het bestuur in Uithoorn niet 
accepteren als een bepaalde wijk in Uithoorn zo 
achtergesteld zou worden als Amstelhoek in de 
toekomst. Maar de bewoners van Amstelhoek zijn 
geen kiezers, dus daar geef je niet om. Ik heb de 
indruk dat ook de bewoners van Mijdrecht zich er 
niet zo druk over maken. Als die in Aalsmeer of op 
Schiphol werken rijden straks ze gewoon om Uithoorn 
heen, wat merk je dan van Amstelhoek?

A.W. Strijland, Amstelhoek 

Meerbode, bedankt voor de 
eftelingkaartjes

We willen jullie nog bedanken voor de kaartjes voor de winterefteling die mijn dochter Indy Hettema(zie foto) 
gewonnen heeft. We zijn zaterdag 2 januari geweest het was er erg leuk en mooi met allemaal lichtjes en het 
sneeuwde zelf een beetje.

 
Annette Hettema



Uithoorn/De Ronde Venen - Na-
dat vorige week zaterdag door het 
ingrijpen van het KNMI en de KNZB 

alle evenementen betreft wed-
strijdzwemmen en waterpolo afge-
last waren door sneeuwval en dus 

ook de prijsuitreiking bij de Amstel 
voor de winnaars van de Onderlin-
ge Wedstrijden was uitgesteld was 
het afgelopen zondag toch eindelijk 
zover: de uitreiking van alle medail-
les voor de afstanden en de bekers 
voor de echte kanjers!
Begonnen werd met de oorkondes 
voor de “beginners” en de medailles 
voor jongsten (t/m 8, 11, 13, 15 en 17 
jaar). Toen volgden de prijzen voor 
de Sprint (25 meter): Bij de meisjes: 
Loïs van Duijkeren met een tijd van 
15,64 seconden, bij de jongens: Vin-
ce Sijmons (19,00 seconden), da-
mes: Noëlla Hond (12,73 seconden) 
en tot slot bij de heren: Brinio Hond 
met 10,88 sec.
De familie-estafette werd gewon-
nen door de familie Kok met 41,67 
seconden en de surprise-estafette 
met 1.27,29 door Thijs Böhm, Nick 
Sijmons en Nick Drenth.

Beker van Verdienste 
Na de pauze was het woord aan de 
voorzitter (Paul Lamers) om in een 
“korte” speech Ineke Hond te hul-
digen met de “Beker van Verdien-
ste” (weliswaar in de vorm van een 
duim) voor haar enorme inzet als 
vrijwilliger (o.a. trainer, coach en 
commissielid) in het afgelopen jaar. 
Ook gold dit natuurlijk voor haar in-
zet tijdens de afgelopen decennia, 
daar zij De Amstel gaat verlaten bij 
de opening van het nieuwe Maric-
kenbad.

Clubkampioene
Daarna werd het tijd voor het span-
nende gedeelte. De schaal voor de 
verbetering van clubrecords in se-
conden was dit jaar voor Thijs Böhm 
met een verbetering van 22,68 se-
conden, daarmee de “Hondjes” ach-
ter zich latend. De voorlaatste stap: 
de bekers voor de beste 3 “niet-
wedstrijdzwemmers” gingen naar 
Leo Reeuwijk (1e), Jasper Doornbos 
(2e) en Hilde Roseboom (3e). 
De allerlaatste (maar zeker niet 
minst belangrijke) actie van de-
ze middag was de uitreiking van 
de bekers voor de “Clubkampioe-
ne”. Op de derde plaats eindigde 
Thijs Böhm met 247,21 punten, als 
twee kwam Max de Jong met 245,78 
punten en ook dit jaar werd Noëlla 
Hond de clubkampioene en wel met 
maar 227,32 punten.

Vanaf deze plaats feliciteren wij al-
le medaille- en bekerwinnaars, maar 
natuurlijk in het bijzonder Noëlla 
Hond met deze prachtige overwin-
ning (de 4e keer sinds 1997).
Zo kwam er een einde aan de laat-
ste prijsuitreiking voor de clubkam-
pioenschappen van de Amstel in 
hun clubhuis in uithoorn. Want de 
volgende keer zal die ongetwijfeld 
plaats gaan vinden in het nieuwe 
clubhuis van de Amstel in het (bijna 
afgebouwde) Marickenpoort aan de 
Veenweg in Mijdrecht.

Bent u geïnteresseerd in de activi-
teiten van de Amstel, of wilt u de uit-
slagen en foto’s nog eens allemaal 
bekijken, ga dan ‘ns lang op hun 
website: www.zpv-de-amstel.nl.
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Zwemmen

Clubkampioenschappen 
De Amstel

Dammen:

Duur punt-verlies voor
Kunst & Genoegen
Regio - Medekoploper K&G, samen 
met Den Helder, heeft afgelopen 
maandagavond gelijk gespeeld te-
gen Haarlem. Dit leverde de Kwake-
laars wel de koppositie op in de eer-
ste klasse van Noord Holland, maar 
zijn nu afhankelijk van Den Helder 
dat een wedstrijd tegoed heeft en 
maar 1 punt achterstaat.
 Haarlem kwam in ’t Fort De Kwa-
kel met een tactische opstelling, de 
‘mindere’ dammers werden op de 
kopborden gezet en de sterkere in 
de laagste regionen. Men hoopte 
op de kopborden een remise weg 
te slepen en op de onderste bor-
den de winst te pakken. Van remise 
op de kopborden kwam weinig te-
recht, Wim Keessen en Adrie Voorn 
waren duidelijk een maatje te groot 
voor hun opponenten. Halverwege 
de avond prijkte daardoor een 4-0 
voorsprong op het scorebord. Rene 
de Jong of Piet van der Poel had een 
puntje nodig om de overwinning 
van hun team binnen te halen. Piet 
stond inmiddels zwaar onder druk 
tegen de wel heel sterke Peter Smit. 
Piet kreeg misschien nog een kans-
je maar moest daarna al snel het 
hoofd buigen, 4-2. Op het bord van 
Rene leek een bom gevallen (dat in 
het Fort?!), al de vele schijven waren 
over het gehele bord verdeeld. De 
partij kon vele kanten op, enigszins 
onder tijdsdruk koos Rene een ver-
keerde voortzetting. Zijn tegenstan-
der sloeg vervolgens heel verras-
send met de Bertus Zethof-zet toe. 
Dit betekende meteen het einde van 

de partij en  leverde een 4-4 eind-
stand op. Nu maar hopen dat Den 
Helder ook een steek laat vallen. 
Inmiddels is ook Zaanstreek weer 
dichterbij gekomen, zij staan derde 
en ontvangen de eerste volgende 
wedstrijd het 1e team van K&G. Het 
2e team van K&G heeft ook nog the-
oretische kansen, maar dan moet er 
aanstaande maandag gewonnen 
worden van Purmerend.

Naast de onderlinge competitie 
woedt er ook een bekerstrijd in ’t 
Fort. De koppositie kwam maandag 
verrassend in het bezit van Jan Bar-
tels. Jan passeerde in een klap, winst 
op Huib Arends, Piet Terlouw, Rene 
de Jong en Wim Keessen. Damlief-
hebbers blijven altijd welkom op de 
clubavond van K&G, ’s maandags 
vanaf 19.30 uur in ’t Fort De Kwakel. 
Inlichtingen Rene de Jong 568308.

Derde marathon over-
winning Niels Immerzeel
Regio - Woensdag 13 januari werd 
de zesde wedstrijd voor de mara-
thoncompetitie op de ijsbaan in Am-
sterdam verreden. Door bij de baan-
competitie bij de beste drie in het 
klassement te rijden, proberen en-
kele schaatsers van ijsclub Nooitge-
dacht zich te plaatsen voor het Ne-
derlands Kampioenschap in Den 
Haag. In de wedstrijd van woensdag 
deed Niels Immerzeel goede zaken 
voor het klassement. Niels heeft in 
zijn categorie concurentie van en-
kele snelle jongens van de Amster-
damse selectie. Door zeer aanval-
lend te rijden lijkt Niels na een aan-
tal wedstrijden de juiste tactiek ge-
vonden te hebben om de concu-
rentie te bestrijden. Ook woensdag 
probeerde Niels meerdere keren 
weg te rijden uit het peleton. Na zijn 
laatste versnelling op twee ronden 
voor de finisch nam hij een kleine 
voorsprong. Het lukte de eerste drie 
achtervolgers nog wel om net voor 
de laatste bocht weer aan te slui-
ten. Niels leek hierdoor kansloos, 
maar wist nogmaals te versnellen 
en pakte zo zijn derde overwinning. 
Niels verstevigde hiermee zijn eer-
ste plaats in het klassement. 
Ook Dennis Bunschoten en Lotte El-
ferich lijken kansrijk om in het klas-
sement bij de eerste drie in hun ca-
tegorie te eindigen. Lotte finisch-
te in de wedstrijd van woensdag als 
2e van de pupillen B meisjes. Ook in 
het klassement staat zij 2e bij de B 
pupillen. Bij de wedstijd voor Den-
nis werd er, in tegenstelling tot en-

kele eerdere wedstrijden, veel aan-
gevallen. Ook Dennis plaatste en-
kele aanvallen maar kreeg direct de 
rest van het peleton achter hem aan. 
Koen de Best, die in dezelfde cate-
gorie rijdt, had in het begin van de 
wedstrijd wat moeite met de tem-
po vesnellingen maar wist knap 
weer aan te sluiten bij de voorste 
groep. Nadat Koen was aangeslo-
ten viel het tempo even stil waar-
door Koen zijn kans zag om direct 
een kleine voorsprong te nemen. 
Nadat ook Koen weer was ingere-
kend door de groep moest er ge-
sprint worden voor de overwinning. 

Dennis en Koen hadden al veel in-
spanningen geleverd waardoor ze 
in de sprint net iets te kort kwamen. 
Dennis werd 4e en Koen 8e. Dennis 
staat ook 4e in het klassement maar 
heeft de derde plaats nog binnen 
bereik. Koen is misschien niet meer 
zo kansrijk voor de top van het klas-
sement maar zorgt door zijn aan-
vallende manier van rijden wel voor 
boeiende wedstrijden. Voor Lisanne 
Immerzeel (pupillen A) zal het moei-
lijk worden om zich bij de eerste drie 
te rijden. Lisanne werd in de wed-
strijd van woensdag 4e en staat ook 
4e in het klassement.        

Atlantis A2 blijft bovenaan
Mijdrecht - Harmelen. Het door 
Scheenaart Rioolservice gesponsor-
de Atlantis A2 speelde zaterdag 16 
januari gelijk tegen Thor A1.
Van te voren was al bekend dat dit 
geen makkelijke wedstrijd zou wor-
den. Thor A1 wilde, net als alle ove-
rige teams uit de competitie, Atlan-
tis A2 verslaan, dat tot nu toe on-
verslaanbaar is. Om 17:00 klonk het 
startsignaal van de wedstrijd met in 
het aanvalsvak van Atlantis: Maar-
ten, Gerben, Ilona en Anne. In het 
verdedigingsvak stonden: Robin, Ti-
mo, Saskia en Sharon. Reserves wa-
ren Niels en Lisanne. Al snel loste 
een heer van Thor een schot, 1-0. 
Maar de mensen in de aanval van 
Atlantis pikten dit niet en Gerben 
scoorde al snel een doorloopbal. De 
aanval van Atlantis had veel kansen, 
maar in de verdediging kreeg Ger-
ben onterecht een vrije bal tegen, 
hier maakte Thor gebruik van om de 
stand 2-1 te maken. Thor scoorde 
uiteindelijk ook nog een korte kans 

wat de stand op 3-1 bracht. Toen 
Thor nog een keer scoorde werd 
het dieptepunt van de wedstrijd be-
reikt, maar Atlantis vocht terug en 
door een schot van Anne werd de 
stand weer teruggebracht naar 4-2. 
Een korte kans van Robin zorgde er 
hierna voor dat Atlantis weer terug 
in de wedstrijd kwam. Thor was het 
er niet mee eens en scoorde 2 korte 
kansen, zodat de stand voor de rust 
op 6-3 kwam.
Na de rust werd er gewisseld. Niels 
kwam erin voor Gerben en Lisan-
ne kwam erin voor Saskia. Met de-
ze wissels begonnen we weer vol 
goede moed aan de wedstrijd. Een 
paar minuten nadat de scheids-
rechter het beginsignaal had ge-
geven scoorde Niels een afstand-
schot. En ook Timo scoorde  een 
doorloopbal wat de stand op 6-5 
bracht. Maar Thor scoorde hierna, 
waardoor het 7-5 werd. Atlantis had 
veel kansen, maar ze wilden er maar 
niet ingaan… Uiteindelijk scoorde 

Anne waardoor het 7-6 werd. Toen 
de laatste minuten op het score-
bord verschenen scoorde Niels, wat 
de stand gelijk bracht .Atlantis deed 
vervolgens nog zijn best om de over-
winning te behalen, maar helaas be-
leef de stand gelijk. Atlantis heeft 
zich uiteindelijk goed teruggevoch-
ten deze wedstrijd, ondanks dat de 
scheidsrechter niet altijd meewerk-
te. De scheidsrechter maakte te-
veel fouten, en floot erg veel voor 
eigen vereniging. Robina kon we-
gens een lange blessure niet mee 
doen aan de wedstrijd. Maar vanaf 
de kant was ze heel positief en gaf 
veel tips en aanwijzingen.  Invalcoa-
ches, Arie en Marijke, en toeschou-
wers bedankt! De volgende thuis-
wedstrijd van Atlantis A2 is de zeer 
spannende klassieker Atlantis A2 - 
Vinken A2 op 23 Januari om 11.45 
uur in Sporthal De Phoenix aan de 
Hoofdweg te Mijdrecht. Het belooft  
zeer spannend te worden met een 
leuk potje korfbal. Komt allen! 

Atlantis 1 doet goede 
zaken tegen DSO 1
Mijdrecht - Atlantis 1 speelde af-
gelopen zaterdag thuis tegen DSO. 
Atlantis en DSO troffen elkaar al 
twee keer eerder deze competitie.  
Het was voor beide ploegen belang-
rijk om te winnen vandaag. Het zou 
voor DSO de aansluiting betekenen, 
voor Atlantis zou dit het gat vergro-
ten naar de ploegen onderin.  Uit-
eindelijk trok Atlantis in de tweede 
helft aan het langste eind waardoor 
er gewonnen werd met 18-10.
Met veel goede moed begon Atlan-
tis aan deze wedstrijd, vorige week 
werd er slecht gespeeld tegen SDO. 
Er werd toen verloren met 14-9. De-
ze week aan Atlantis de taak om dat 
recht te zetten. Het was toch DSO 
dat na tien minuten spelen in de 
eerste helft de score opende. DSO 
vergrootte de voorsprong naar 0-2, 
waarna het tweede aanvalsvak van 
Atlantis dit gat kon dichten. Tot en 
met de eerste helft zal het gelijk op 

gaan de scores. Atlantis had steeds 
een kleine voorsprong dat vervol-
gens steeds door DSO gedicht werd. 
Met een 6-5 voorsprong werden de 
kleedkamers opgezocht. 
Na rust zag het er niet naar uit dat 
het een grote doelpuntenrace zou 
gaan worden. DSO bleef steeds op 2 
punten aanklampen. Vijf minuten na 
rust kwam Tamara Gortenmulder in 
het veld  voor Eline Laaper,  die niet 
helemaal fit aan de wedstrijd begon. 
Hierna werd er door de ploeg van 
Atlantis goed gespeeld. De juiste 
mensen werden goed uitgespeeld, 
de afstandschoten gingen ook beter 
vallen voor Atlantis. Waar DSO een 
heel hoog aanvalstempo had, was 
het Atlantis dat rustig bleef spelen 
en de kansen afmaakte. 
Het lukte Atlantis uiteindelijk om 
een gat van vier punten te maken. 
Halverwege de tweede helft leek het 
even of DSO terug kon komen tot 

twee punten. Dit doelpunt viel ech-
ter niet, waardoor Atlantis het gat 
weer kon vergroten naar 4 punten. 
Hiermee viel het doek voor DSO. At-
lantis bleef goed door spelen,  zodat 
er zelfs een gat van 8 doelpunten 
ontstond. De uiteindelijk eindstand 
was dan ook 18-10 in het voordeel 
van Atlantis. Volgende week heeft 
het eerste team van Atlantis geen 
wedstrijd. 
De eerstvolgende wedstrijd voor At-
lantis 1 is thuis tegen DKV 1 op 30 
januari om 17:00
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Jongste aspiranten Atalante 
JC2 winnen douchecup
Vinkeveen - Op de helft van het 
volleybal competitie seizoen is het 
al een paar jaar gewoonte bij Ata-

lante om even terug te kijken welk 
team de meeste wedstrijden heeft 
gewonnen met de overtuigende cij-

fers 4-0 of 3-0 bij de aspiranten. Van 
de 5 dames-, 4 heren- en 4 aspiran-
tenteams is het deze keer Atalan-

te JC2 dat met de cup aan de haal 
gaat. Dit aspirantenteam speelt dit 
seizoen voor het eerst in de aspi-
ranten competitie en dan gelijk al zo 
goed! Van de 10 wedstrijden heb-
ben ze er maar liefst 7 met 3-0 ge-
wonnen. Het team met 12-13 jari-
gen speelt al een paar jaar volleybal 
en ze zijn allemaal bij de minigroe-
pen begonnen. De meesten spelen 
ook al wat jaren met elkaar en dat 
is echt te zien. Een erg leuke mix 
dat echt mooi samen speelt en mooi 
technisch volleybal laat zien. Soms 
krijgen ze zelfs complimenten van 
de tegenstanders.

Hier kunnen we ook gelijk wel een 
compliment geven aan de enthousi-
aste minitrainers van Atalante. Zo’n 
team als JC2 wil je nog wel veel va-
ker klaar stomen voor het aspiran-
tenvolleybal. Echt mooi doorge-
bouwd van het vangen en gooi-
en bij de jongste mini’s naar super-
mooi in drieën spelen met soms zelf 
een lekkere smash. En verschillen-
de spelers doen ook nog eens mee 
aan de districtstrainingen, goed 
hoor! Ook JC2 trainsters (en D1 
speelsters) Mirjam van der Strate en 
Marlieke Smit hebben de cup ont-
vangen en natuurlijk coach Mariëtte 
van der Spoel. Fieke de Haan, Me-
lissa Hartsink, Nada van der Lee-
den, Denise Overwijk, Tessa Stee-
neken, Stefan Post en Richard van 
der Spoel: echt super, gefeliciteerd! 
En wederom werd de wedstrijd af-
gelopen vrijdag tegen VVO uit Ou-
derkerk netjes gewonnen waardoor 
het team weer terug op de eerste 
plaats staat.

Groots regionaal
Driebandentoernooi 2010
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. en 
Café “De Merel” uit Vinkeveen, or-
ganiseren wederom het bekende 
Driebandentoernooi. De opzet van 
het toernooi is ongewijzigd. Dus 
de nummers 1 en 2 van elke pool 
(van 4) plaatsen zich direct voor de 
kwartfinale, de eerste twee van el-
ke kwartfinale-pool plaatsen zich 
voor de halve finale en uiteindelijk 
wordt er met 8 finalisten over 2 da-
gen gespeeld voor de eindoverwin-
ning. De bedoeling is om de kampi-
oen van vorig jaar, Desmond Drie-
huis te onttronen, wat echt niet mee 
zal vallen . Dit toernooi zal mede ge-
sponsord worden door autobedrijf 
FIAT KOOYMAN te Vinkeveen .
Heeft u een voorkeur voor bepaalde 
data, maak dit dan telefonisch ken-
baar of per e-mail of per post, zie on-
der, of aan de bar van Café de Me-
rel. Voorronden; zondag 31 januari , 
zaterdagen 6-13-20 en 27 februari -
en de zondagen , 7-14-21-28 febru-

ari aanvang14.00 uur, zaterdag 6  en 
de zondag 7 maart aanvang 14.00 
uur. Indien u bij de eerste twee van 
de pool eindigt, dan dient u er reke-
ning mee te houden, dat de kwartfi-
nales worden gespeeld op zaterdag 
27 maart, zondag 28 maart, zaterdag 
10 april en zondag 11 april de aan-
vang is om 14.00 uur. De halve fi-
nales worden gespeeld op zaterdag 
17 april en zondag 18  april aanvang 
14.00 uur. En de finale vindt plaats 
op zaterdag 24 april en zondag 25 
april, aanvang 14.00 uur direct ge-
volgd door de prijsuitreiking.

De kosten van deelname bedragen  
10,00 per persoon. Daarvoor speelt 
u minimaal 3 partijen in elke ronde.
Heeft u nog vragen, neem dan kon-
takt op met Café “De Merel”. Arken-
park Mur 43, 3645 EH te Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562 of 0297-264159 
mailen kan ook:
cafè de merel thcw@xs4all.nl

D3 wint met 3-1 van de 
nummer 1!
Vinkeveen - Vrijdag 15 januari 
speelde het als 4de geplaatste Ata-
lante D3 tegen de nummer 1 VVO 
D1 uit Ouderkerk. Het beloofde een 
spannende en uitdagende wedstrijd 
te worden. De meiden van Atalan-
te D3 waren compleet en konden 
met een goede warming-up aan de 
wedstrijd beginnen. Een sterk team 
stond opgesteld voor de eerste set. 
Er was veel aanmoediging vanaf de 
zijkant en de jonge meiden speelden 
een attractief spel, een voorsprong 
werd uitgebouwd tot 10 punten. He-
laas gaven de talenten gesponsord 
door Creavorm Bocxe veel punten 
weg door foute services, maar op-
geven was er niet bij. Moeilijk ge-
slagen ballen werden netjes gepasst 
door Malou de Vries, zodat verdeler 
Xuee Lont de bal met een mooie set-
up naar de aanvalsters kon brengen 
en deze keihard geslagen kon wor-
den door Tanja van Eijk. Dit leverde 
weer punten op en 26-24 setwinst.
In de tweede set zorgde de diago-
naal speler Denise van de Laan voor 
de set-ups wanneer Xuee Lont de-
ze niet kon halen. En dat ging goed. 
Mariska van der Spoel zorgde voor 
een aantal mooie buitenaanvallen 
en Annike van Kouwen liet mooi 
staaltjes op de middenaanval zien. 
Deze set was het spelletje iets min-
der dan de eerste set, maar super 

coach Frans Roos nam een time-out 
om orde op zaken te zetten en dit 
hielp. De meiden excelleerden en 
wonnen ook deze spannende set 
met 26-24.
De Creavorm equipe voelde zich 
sterk en was helemaal voorbereid 
en klaar om te beginnen. De eer-
ste paar services kon de gastploeg 
uit Ouderkerk niet retourneren en 
zo begon de Vinkeveense ploeg met 
een kleine voorsprong. Deze voor-
sprong werd groter door een aantal 
achteraanvallen van Suzanne Arts 
waar VVO niet altijd op voorbereid 
was. De service liep als een trein en 
ook de pass en aanval klopte ge-
woon. Het team speelde haar eigen 
spelletje met een zeer ruime 25-12 
winst tot gevolg.
In de laatste set was het kruit echter 
geschoten. Ondanks een time-out 
van andere coach Ruben Lont kre-
gen de dames geen vat meer op het 
spel, ballen vlogen alle kanten op. 
Lisa Beijer probeerde nog wat pun-
ten te pakken door tactische slim-
me ballen maar het was op. De set 
werd verloren met 25-15. Toch heb-
ben de dames uitstekend met 3-
1 van de nummer 1 gewonnen, en 
dat betekent dat het gat nog maar 4 
punten is. Een super mooie presta-
tie van de equipe van Frans Roos en 
Ruben Lont. 

VLC schaatst naar vier 
prijzen en deelname NK
Regio - Dinsdag 12 januari wer-
den in Amsterdam, op de histori-
sche Jaap Edenbaan, de wedstrij-
den verreden van de voorronde voor 
het NK ploegen achtervolging voor 
scholieren.
Het VLC  was met vijf deelnemen-

de teams goed vertegenwoordigd 
en de prijzenregen was er dan ook 
naar. Maar liefst 4 bekers werden 
meegenomen naar De Ronde Ve-
nen verdeeld over een eerste, twee  
tweede en een derde  plaats.
Het team VLC1, bestaande uit Lisan-

ne Immerzeel, Nicole Kuyf en Lotte 
Elfferich reed in de categorie jong-
ste meisjes. Ze bereikten de eerste 
plaats en daarmee deelname aan 
het NK in den Haag op 25 Maart 
aanstaande. Hun tijden over 3 ron-
den waren 2.26,02 en 2.23,49. In de 

finale reden ze tegen een team van 
het Bredero college, de tijd hier was 
precies hetzelfde als in de eerste rit.
Team VLC 2 (Steven Blok, Huib van 
Rijt, Mark de Wit en Maarten Bak-
ker) reed in de eerste rit 2.14,30, 
hun tweede rit was iets langzamer. 
In 2.18,03 eindigde dit team als vier-
de in de categorie. Winnaar werd 
hier het Comenius college met een 
snelste tijd van 1.49,06.
Veenlanden college 4 bestond uit 
Esther van Leeuwen, Coby van Rijt 
en Lisa van Rijn. Deze meiden be-
haalden een derde  plaats met tij-
den van 2.02,41 en 2.06,77, achter 
Helen Parkhurst en Roland Holst 
college.
De mannen van VLC 5 en 6 reden 
in dezelfde poule en behaalden 
een tweede (VLC6) en een derde 
plaats, achter de gesmeerd lopen-
de  trein van het Vechtstede colle-
ge. VLC 6 (Viktor Toonen, Jonathan 
Boom, Niels Immerzeel en Mike Pie-
tersen) reed 1.36,24 en 1.40,51. Met 
deze tijd spaarden ze zich voor de 
finale tegen Vechtstede. In de fina-
le reed het team 1.36,24, slechts 2 
seconden achter Vechtstede. Het is 
nog even afwachten of dit team ook 
naar het NK mag. Dit is afhankelijk 
van de tijden in de andere landelij-
ke voorronden.
VLC5, bestaande uit Joost en Roel 
Mouris, William van Vliet en Gary 
van Tol,   klokte 1.49,25 en 1.48,58, 
geen finale voor de mannen maar 
zoals al vermeld de derde plaats.
De ouders die meereden genoten,  
net als de begeleidende docenten, 
van een prachtige ijsdag met tem-
peraturen net onder het vriespunt. 
Chauffeurs van Rijt, de Wit, Kuyf, 
Immerzeel en Elfferich hartstikke 
bedankt namens alle deelnemers 
en begeleiding.

Natuurijswedstrijden Jeugd IJsclub 
Nooitgedacht
Wilnis - De ijsbaan van IJsclub 
Nooitgedacht in Wilnis was afgelo-
pen week het decor van een echte 
Hollandse winter. En daar horen na-
tuurlijk ook wedstrijden bij voor de 
jeugd van De Ronde Venen. Woens-
dagmiddag 13 januari hadden zich 
circa 50 kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar gemeld om te 
gaan strijden om de ereprijzen.
Het weer was die middag prima. Een 
temperatuur van 2 graden onder het 
vriespunt en weinig tot geen wind. 

De vele vrijwilligers hebben in de 
voorafgaande dagen de sneeuw van 
de ijsbaan geschoven. Hierdoor kon 
er iedere avond geschaatst worden 
en daardoor was ook de ijsvloer op 
de dag van de wedstrijd van prima 
kwaliteit.

Om 14:00 werd er gestart met de 
jongste categorie. In de eerste ron-
de mocht je nog een keertje verlie-
zen, maar in de herkansingsronde 
was het erop of eronder. Vervolgens 

werd er tot aan de finalerondes er 
hard gestreden. Daarna was het de 
beurt aan de volgende categorie. 
Aan het eind werden de finaleron-
des gereden en na een paar span-
nende ritten leverde dat uiteindelijk 
6 winnaars op in de diverse catego-
rieën.
De volledige uitslag is als volgt:
Meisje 6 + 7 jaar
1. Isa de Jong
2. Eline Teunissen
3. Melanie Leeflang

Jongens 6 + 7 jaar
1. Thom Joosten 
2. Chiem Pels
3. Enrico Zeilmaker
Meisje 8 + 9 +10 jaar
1. Maaike van Schaick
2. Hester de Vroet
3. Lotte van der Meijden
Jongens 8 + 9 + 10 jaar
1. Kimo van Drooge 
2. Nathan Spaltman
3. Job Wille
Meisje 11 + 12 jaar
1. Sanne van der Loo
2. Iris Wierdsma
3. Jip de Groot 
Jongens 11 + 12 jaar
1. Daan de Best
2. Robert Mur 
3. Quinten Limburg

Na afloop was er de prijsuitreiking 
in de gezellige kantine van ijsclub 
Nooitgedacht.

De eerste drie ontvingen een mooie 
medaille. Voor de nummer vier was 
er een troostprijs in de vorm van iets 
lekkers.

Tot slot kreeg iedere winnaar ook 
nog eens een mooie cadeaubon, 
beschikbaar gesteld door juwelier 
Hartel uit Wilnis.

Ook enthousiast geworden door de 
schaatswinter en wil je volgend jaar 
iedere week les krijgen?

Kijk voor meer informatie op www.
ijsclubnooitgedacht.nl of bel met 
Luciën Wolvers (0291-282156) voor 
inlichtingen en opgave.

SV Argon geeft 
basketbaltraining
Mijdrecht - Dinsdag 12 januari 
hebben de leerlingen van de groe-
pen 7 van “Het Hoflandcomplex” 
een training basketbal gekregen 
van trainers van SV Argon. Verdeeld 
over drie groepen van de Hofland-
school, de Eendracht en de Hoek-
steen leerden zij de beginselen, 
om vervolgens een leuk partijtje te 
kunnen spelen.  De trainers brach-
ten het op een enthousiaste manier 

waardoor de kinderen extra gemo-
tiveerd raakten. Daarnaast werd er 
in de school levend ganzenbord en 
een sportquiz georganiseerd. 

Tot slot kwamen zij tot de conclusie 
dat het een leuke ochtend geweest 
was en heeft SV Argon beloofd vol-
gend jaar terug te komen. De scho-
len genieten van de goede samen-
werking.
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Schaatsen met de Antoniusschool
De Hoef - Na een kerstvakantie 
vol sneeuw en ijs was het dan don-
derdag 14 januari zover, de kinde-
ren van de Antoniusschool gingen 
schaatsen. De plaatselijke ijsclub 
“Hou streek”  had de hele school 
uitgenodigd om naar de natuurijsijs-
baan in de Hoef te komen. Groep 1 
t/m 4 kon lekker rondjes rijden en 
sleeën op de ijsbaan zelf. Voor de 
hogere groepen was er een ech-
te tocht uitgezet. De kinderen kre-
gen een stempelkaart, er waren 
stempelposten en kluunstukken. De 
maximale afstand voor de kinderen 
was 20 km! En wat hebben ze hun 
best gedaan! In groepjes reden de 
kinderen ieder in hun eigen tempo 
de tocht. Vanwege de sneeuw was 
er vooraf een baan schoongeveegd, 
wat de kwaliteit van het ijs ten goe-
de kwam. Het weer deed erg zijn 
best, zon en een temperatuur rond 
het vriespunt. Hierdoor was het zelfs 
voor de jongste leerlingen goed uit 
te houden en werd er nauwelijks 
gebruik gemaakt van de verwarm-
de kantine. Wel werd er volop geno-
ten van de warme chocolade melk 
en het broodje worst die door de ijs-
club verzorgd waren. 
Naast de vele sportieve kinderen 
waren er ook vele ouders actief, als 
begeleiding bij de tocht of sleetjes 

trekkend op de ijsbaan. Er was mu-
ziek en iedereen genoot van de-
ze unieke winterdag. We willen bij 
deze de Hoefse schaatsvereniging 

“Hou streek” nogmaals bedanken 
voor de geweldige middag. De kin-
deren, ouders en de leerkrachten 
hebben genoten!

Spreekbeurt over vracht-
wagens op de Proosdijschool
Mijdrecht - Woensdagochtend 13 januari kwam er een vrachtwagen van Bouwmaterialenhandel De Bedijking uit 
Mijdrecht naar de Proosdijschool omdat er een spreekbeurt gehouden werd door Chellie Regelink over vrachtwa-
gens. Om de kinderen wat meer duidelijkheid te geven over het hoe en wat er allemaal kan met de vrachtwagens, 
zaken zoals de dode hoek en de nieuwe tachograaf  kwamen ook aanbod.

SUPERMATCH van de 
Beursvloer voor de 
Toptechniekwerkplaats
De Ronde Venen - Op woensdag 
6 januari en woensdag 13 januari  jl. 
hebben vrijwilligers  vanuit het be-
drijfsleven zich ingezet voor de in-
richting, opruiming en het schoon-
maken van de Toptechniekwerk-
plaats. 
De Toptechniekwerkplaats zal na-
melijk op woensdag 17 februari als 
nieuw onderdeel aan OBS Willes-
poort (en tevens toegankelijk voor 
de andere scholen uit de gemeen-
te De Ronde Venen en Kocken-
gen)  geopend worden.  Daarvoor 
moet natuurlijk nog heel veel ge-
daan worden. 
In november van 2009 kon Suzan-
ne `t Hart, Techniekcoördinator voor 
het basisonderwijs in de gemeente 
De Ronde Venen dankzij de Beurs-
vloer twee hele mooie matches ma-
ken met Lutz en Vida Makelaars. Zij 
wilden komen helpen in ruil voor 
een zelfgebakken appeltaart!
Op deze avonden lieten de bedrij-
ven een uitstekende maatschappe-
lijke betrokkenheid zien door met 
heel veel geduld en precisie mate-
rialen te sorteren en na te lopen op 
volledigheid. Materialen werden in 
elkaar gezet, afgesopt, magazijnen 
doorgelopen, schoongemaakt en 
ingeruimd en vele techniekbakken 
werden gecontroleerd en nabestel-
lijsten opgesteld. De eerste avond 
waren er in het totaal 10 mensen  

(Lutz) en de tweede avond maar-
liefst 18 mensen (Lutz en Vidamake-
laars). Er was een bijzondere team-
geest en naast het harde werken 
ook heel wat lol. In de pauze werd 
smakelijk van het gebak gesmuld en 
sprak Bart Nagel van Lutz: “Dit geeft 
een heel bevredigend gevoel”, nadat 

hij met een collega een hele ruim-
te efficiënter wist in te richten. OBS 
Willespoort bedankt de medewer-
kers van beide bedrijven nogmaals 
hartelijk voor hun inzet en wordt er 
met een tevreden gevoel terugge-
keken op deze bijzonder leuke mat-
ches!

Scouttingroepen zijn jarig 
en trakteren
Mijdrecht - De Scoutinggroepen in 
De Ronde Venen, Jan van Speyk uit 
Mijdrecht/Wilnis en Eliboe uit Vin-
keveen, hebben woensdagmiddag 
13 januari een taart overhandigd 
aan loco-burgemeester Jan van 
Breukelen. Dit als aftrap van de vie-
ring van het 100-jarig jublieum van 

de Scouting in Nederland. De groe-
pen besloten om de gemeente te 
trakteren, omdat zij de Scouting een 
warm hart toedraagt. 

Na een welkomstwoord van Jan 
van Breukelen, nam Gerard de Kuij-
er, voorzitter van de Jan van Speyk-

groep het woord over. Hij na de 
overhandiging van de taart over al-
le komende landelijke en regiona-
le activiteiten die dit jaar georgani-
seerd worden. Tot slot werd de taart 
door Jan van Breukelen aangesne-
den, het smaakte de aanwezigen 
goed!

V.I.O.S. jaaruitvoering 2010

Mijdrecht – Dit jaar vindt de V.I.O.S. 
jaaruitvoering op zaterdagavond 30 
en zondagmiddag 31 januari plaats. 
In het sfeervolle Partycentrum De 
Meijert zullen alle afdelingen van 
de vereniging het publiek vermaken 
met muziek, spectaculair slagwerk 
en majoretteshows.
De ervaren muzikanten en majoret-
tes maar ook de allerjongsten zul-
len hun beste beentje voorzetten. 
Voor de pauze ligt het accent op 
de jeugd. Met o.a. het opleidingsor-
kest, de leerling majorettes en ruim 
60 MusicKidz. De laatstgenoemden 
zullen laten zien en horen wat zij 
vanaf september in de gratis lessen 
allemaal al geleerd hebben.
Na de pauze met de grote verloting, 
het showblok met de showband die 

ondermeer de muziek van de nieu-
we taptoeshow “With or without 
you” speelt. Deze show op muziek 
van de legendarische Ierse popfor-
matie U2 is in 2009 in première ge-
gaan.
V.I.O.S. kan overigens altijd nog mu-
zikanten en majorettes gebruiken 
voor deze show. Ben je een erva-
ren muzikant of zoek je als majoret-
te een uitdaging, meld je dan nu aan 
bij voorzitter Marcel van Scheppin-
gen. (06-20707280).
Op de zaterdagavond is er na afloop 
van de uitvoering nog een gezellige 
afterparty.
De uitvoering begint op zaterdag-
avond om 20.00 uur en op zondag-
middag om 14.00 uur. De zaal gaat 
een half uur voor aanvang open. De 

entreeprijs is 5 euro per persoon. Al-
leen op zondagmiddag is de entree 
voor kinderen tot 12 jaar gratis, mits 
onder begeleiding van een volwas-
sene. Kaartjes kunt u aan de zaal 
kopen. De kans is echter groot dat 
de zaal dan al is uitverkocht.

Dus wilt u zeker zijn van een plaats, 
koop dan uw kaartjes 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 
familie V.d. Linden, Snippenlaan 31.

Voor informatie over V.I.O.S. en 
dweilorkest DORST kunt u terecht 
op  www.vios-midreth.nl en  www.
dweilorkest-dorst.nl.

Zonnebloem trakteert 
gasten en vrijwilligers op 
Jubileum Theatershow
De Ronde Venen - Zaterdag-
middag 16 januari hebben ruim 
300 gasten en vrijwilligers geno-
ten van de 60 jarig jubileum thea-
tershow van de Zonnebloem.  De 
Zonnebloem regio Rond om de Ve-
nen ontving de Gasten en Vrijwilli-
gers uit Mijdrecht, Wilnis/De Hoef, 
Vinkeveen/Waverveen en Abcou-
de/Baambrugge in de Meijert in 
Mijdrecht. De Theatershow ”de Ont-
moeting” is een theatershow waar-
in Danny de Munk, Lucie de Lange 
en Rob van de Meeberg, samen met 
het orkest en een 4-tallig show bal-
let, een goede mix van sketches in 
Snip- en Snapachtige sfeer en vro-
lijke liedjes brengen. Er werden be-
kende nummers gezongen zoals 
Vrienden voor het leven, Droom-
land en een medley van de zange-
res zonder Naam waarbij de zaal 
gretig meezong. Helemaal passend 
in het thema van de Zonnebloem 
was vooral de scene waarin Danny 

de Munk en Rob van de Meeberg 
elkaar in de Sauna ontmoeten niet 
alleen hilarisch maar ook aandoen-
lijk. De middag werd afgesloten met 
het speciaal geschreven nummer 

“Een zee van Zonnebloemen”. Aan 
het eind van de middag gingen de 
gasten en vrijwilligers voldaan naar 
huis en zullen met veel plezier aan 
deze middag terugdenken.

Verdachten’ blijken 
beveiligers
Mijdrecht - Aan het begin van de 
nacht van woensdag 13 op donder-
dag 14 januari bleken verdachten 
toch geen verdachten te zijn.
 Rond 00.15 uur kreeg de politie een 
112-melding dat een auto met daar-

in twee personen verdacht gepar-
keerd stond bij een kantoorpand aan 
de Communicatieweg. Agenten gin-
gen met spoed ter plaatse en troffen 
inderdaad een auto met daarin twee 
personen aan. Het bleek om twee 

beveiligers te gaan, die op hun af-
lossing stonden te wachten en daar 
daarom geparkeerd stonden. De 
politie neemt gezien het nachtelijke 
tijdstip later contact op met de mel-
der om hem te laten weten dat alles 
oké was en hem te bedanken voor 
zijn oplettendheid.



pagina 24 Nieuwe Meerbode - 20 januari 2010

De allereerste wedstrijd 
van U12 x2 tegen Bz’72.
Mijdrecht – Zaterdagochtend jl 
was het zover. Alle kinderen had-
den er heel veel zin in en vol goede 
moed vertrokken ze richting Zeist.
 Op het veld aangekomen was ie-
dereen best wel een beetje zenuw-
achtig. De tegenstander was zo 
groot en gemiddeld ook wel wat ou-
der, maar voor de tegenpartij was 
het ook pas de 2e wedstrijd.
 Bz’72 vloog uit de startblokken en 
na 5 minuten stond het al 20 te-
gen 0. De coach van Bz’72 liet zijn 
spelers terug zakken tot op hun ei-
gen helft met verdedigen, zodat de 

Mijdrechtse ploeg in ieder geval de 
kans kregen om de bal in te kunnen 
nemen. Einde van periode 1 was het 
34-0. Nu kwam de 2e ploeg in ac-
tie... en in de tweede minuut scoor-
de Jessy van Wijngaarden de eerste 
2 punten voor Argon.
 Wat deed Argon toch enorm zijn 
best. Bz’72 scoorde in de 6e minuut 
in de verkeerde basket en kregen 
wij er weer 2 punten bij.
 De ruststand was 60 tegen 4.
 Na de rust was de spanning er bij 
de meeste kinderen wel af en kwa-
men ze geleidelijk aan beter in hun 

spel. Ze konden elkaar beter vinden 
met pasen en ook kwamen er meer 
schoten op de basket. Bo Voorend 
scoorde in de eerste minuut haar 
eerste treffer en hierna kwamen ook 
Jessy en Rogier tot scoren.
 Argon stond goed te verdedigen 
en er werd door iedereen hard ge-
werkt. De eindstand was uiteindelijk 
119 tegen 14 voor Bz’72. De eerste 
wedstrijd zit er op. Iedereen heeft 
veel van zo’n eerste wedstrijd ge-
leerd. Argon had vreselijk goed zijn 
best gedaan en iedereen had er van  
genoten.

Gerrie Spruijt Zaalvoetbal-
toernooi prima verlopen
Wilnis - De afgelopen drie zaterda-
gen stond bij CSW het Gerrie Spruijt 
Zaalvoetbaltoernooi op het pro-
gramma. De spelers en speelsters 
van de E en de F pupillen hebben 
in de Willisstee hun voetbalkwali-
teiten weer laten zien. Voor deze 
groep kinderen is dat natuurlijk best 
wel moeilijk. De ondergrond is har-
der dan het gras, het veld is kleiner 
dus minder spelers in het veld, en 
de bal lijkt wel sneller te gaan. Alle-
maal dingen waar je toch weer aan 
moet wennen. Maar alles ging hart-
stikke goed, ouders, opa`s en oma`s, 
broers en zussen stonden warm en 
droog de kinderen fanatiek aan te 
moedigen.
Bij de E pupillen was een aparte 
poule voor de meisjes gemaakt. In 
de poulewedstrijden zat er al een 
minimaal verschil in de uitslagen, 
dat zorgde ervoor dat de teams van 
Denemarken en Duitsland in de fi-
nale terecht kwamen. Dat het span-
nend was bleek wel aan het ge-
schreeuw vanaf de tribune, maar 
aan het einde van de speeltijd stond 
er een gelijkspel op het scorebord. 

Vanaf de stip waren het de meiden 
van Denemarken die tenslotte met 
de beker boven hun hoofd de eer-
ste prijs pakte.

E Pupillen
Bij de E pupillen waren twee poule`s 
van vijf teams uit de buitenlandse 
competities gemaakt. Ook hier was 
het spannend tot heet laatste aan 
toe. Er konden echter maar twee 
teams naar de grote finale. Het wa-
ren het Griekse Olympiakos en het 
Duitse Wolfsburg dat deze strijd te-
gen elkaar aangingen. Iedereen 
op de tribune moedigde de kinde-
ren aan, en ook de afgevaardigden 
van de sponsors, Rabobank Rijn 
en Vechtstromen, Stieva metaalbe-
werking Aalsmeer en Bos Mijdrecht  

gingen er eens goed voor staan. 
Ook hier moesten na een 1 – 1 ge-
lijkspel strafschoppen de beslissing 
brengen. Het team van Olympiakos 
schoot er één meer in en won dan 
ook hier de finale.
Tenslotte de F pupillen, waar de 
meisjes F en de jongens door elkaar 
verdeeld waren. Ook hier waren 
spannende wedstrijden te zien en 
heeft het publiek zeker genoten van  
wat ze zagen. Veel doelpunten heb-
ben deze twaalf Nederlandse teams 
gescoord. Het waren de teams van 
FC Twente en Willem 2  die in de fi-
nale stonden. Na 15 minuten spelen 
stond er opnieuw een gelijk spel op 
het bord en voor de derde keer de-
ze avond moesten ook hier penalty`s 
de beslissing brengen. Het was ten-

slotte het team van Willem 2 dat de-
ze serie won, en dolgelukkig keer-
den deze jongens en meisjes met de 
beker naar huis.

Prijzen
Tijdens de prijsuitreiking werden al-
le vrijwilligers bedankt en was er 
voor de leiders nog een lekker flesje 
voor thuis. De scheidsrechters wer-
den bedankt voor hun leiding tij-
dens de wedstrijden.
De sponsors, Rabobank Rijn en 
Veenstromen, Stieva metaalbewer-
king Aalsmeer en Bos Mijdrecht 
kregen een mooie bos bloemen en 
werden bedankt voor hun bijdrage. 
Zonder deze bedrijven was het niet 
mogelijk geweest om dit toernooi te 
organiseren.

Puppy-training van start 
bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
van zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppy-training is 
het aanleggen van een basis voor 
het tennisspel. Met name gaat het 

om het trainen van de balvaardig-
heid door oefeningen als vangen, 
stuiteren, gooien en goed kijken 
naar de bal. De lessen  beginnen op 
17  februari 2010. De laatste les (24 
maart) wordt feestelijk afgesloten 
met het behalen van het balvaardig-
heidsdiploma. Om mee te kunnen 

doen aan de puppy-training, hoeven 
de kinderen geen lid te zijn van Ten-
nisvereniging Wilnis. Voor slechts 
25,- kan uw kind deelnemen aan 
deze vijf speciale lessen. Wilt u meer 
informatie of uw kind opgeven? Dan 
kunt u contact opnemen met Saskia 
van Loon 0297-273433.

Rob de Jong (links) en nieuwe Super Caddie winnaar, Rinus Romeijn

Super Caddie Prijs 
uitgereikt aan stille kracht
Wilnis - Tijdens de goed bezoch-
te nieuwjaarsreceptie van Golfclub 
Veldzijde in Wilnis, werd dit jaar het 
Super Caddie beeldje uit handen 
van de winnaar van vorig jaar, Rob 
de Jong, uitgereikt aan Rinus Ro-
meijn.

Rinus ontving deze prijs vanwege 
zijn jarenlange belangenloze inzet 
voor de vereniging.
Nadat hij lid werd van de golfclub, 
heeft hij niet alleen in verschillen-
de commissies zitting gehad maar 
daarnaast kon de club altijd op hem 
rekenen als er een helpende hand 
nodig was. Nog steeds is hij nog ac-
tief bij het opleiden van nieuwe of 
beginnende golfers.
Hij verricht zijn activiteiten altijd op 
een bescheiden en gedegen wij-

ze maar zijn enthousiasme voor de 
sport is kenmerkend en een voor-
beeld voor velen. Kortom: redenen 
genoeg om hem deze ereprijs toe te 
kennen.

Welpentraining bij de Vinken
Vinkeveen - Woensdag 13 januari 
heeft de jeugdcommissie van korf-
balvereniging de Vinken uit Vinke-
veen alle kleuters van Vinkeveen en 
die van de Julianaschool uit Wilnis 
uitgenodigd voor een spelinstuif.

Ruim 20 kinderen kwamen op de in-
stuif af en hebben meegedaan aan 
de training. Alles kwam aan bod, 
eerst natuurlijk warm lopen, vervol-

gens diverse estafettes, scoren in 
korven die op de grond lagen, ren-
nen om memory kaartjes te zoeken 
en natuurlijk ook nog  in  een echte 
hòge korf schieten,voor elk doelpunt 
mocht je een duploblokje pakken en 
als alle blokjes op waren, keken we 
natuurlijk even wie de hoogste to-
ren had, als laatste nog een ren en 
tik spel. Daarna kregen alle kinde-
ren een strippenkaart waarmee ze 

nog 3 keer gratis mee mogen ko-
men trainen. Voor degenen die deze 
leuke instuif gemist hebben, maar 
ook een keer mee willen trainen bij 
de welpen: Jullie zijn elke woens-
dag van harte welkom in sporthal 
de Boei van 17.00-18.00 uur.

Verdere informatie is te vinden op 
de website van de verenging. www.
de-vinken.nl  



Mijdrecht - Net als vorig jaar trok-
ken een aantal teams van GVM’79 
acrogym, dit jaar naar een wedstrijd 
in België. Deze wedstrijd wordt ge-
organiseerd door de vereniging 
“zeestern”uit de Panne en is een fa-
voriete wedstrijd onder de Neder-
landse teams. Omdat het nog vroeg 
in het seizoen is, is het een mooie 
kans om je oefening te laten zien. 
De teams van GVM’79 hadden in 
de kerstvakantie hard gewerkt om 
de oefeningen af te krijgen en zijn 
al het hele jaar aan het trainen op 
nieuwe elementen. De wedstrijd 
was verdeeld over 2 dagen en zo 
dus ook de teams van GVM. Op za-
terdag was het de beurt aan Ima-
ra en Demy. Zij komen dit jaar uit 
het Ajeugd niveau een druk be-
zet niveau zowel in binnen- als bui-
tenland. De dames moesten begin-
nen met de tempo-oefening en di-
rect met de moeilijke dubbele salto. 
De gehele dag was de dubbele sal-
to goed gegaan, maar vanwege alle 
spanningen ging het in de oefening 
helemaal mis. Demy lande op haar 
hoofd, handen en knieën en moest 
van de vloer afgedragen worden. 
Een slechte start van de dag! In de 
middag mochten ze hun balansoefe-
ning laten zien, deze oefening ging 
goed. Vliegtuigje naar spagaat werd 
stabiel uitgevoerd en ook de andere 
elementen waren netjes. Natuurlijk 
zijn er na zo’n eerste wedstrijd nog 
een heleboel verbeterpunten, maar 
met 25,600pnt mogen de dames erg 
blij zijn!! 

Salto’s
Op zondag waren de overige teams 
van GVM aan de beurt. Sabine, Tes-
sa en Lorena mochten beginnen 
in het B-niv. Met 2 dubbele salto’s 
tot stand en mooi uitgevoerde ba-
lans elementen was het, qua ele-
menten, een prima oefening. Echter 
de overige teams lieten een strak-
kere choreografie zien, waardoor 
de dames met 20,900pnt in de mid-
denmoot eindigden. Ook Joëlla en 
Priscilla kwamen in het B-niveau 
uit. De handstand, waarvoor nog 
wat angst was, werd perfect uitge-
voerd. Maar de bij de toss-up tot in 

de handen ging het even mis. Het 
element werd wel afgemaakt, maar 
met een heleboel evenwichtscorrec-
ties. De streksalto ging daarna nog 
erg mooi. Ook sprong Joëlla voor 
het eerst een salto achterover! Een 
prima oefening, waarvoor de dames 
19,800punten kregen. Na een he-
le tijd op de derde plek te hebben 
gestaan, werden zijn door de laat-
ste oefeningen nog naar een 5e plek 
geschoven, maar met 15 tegenstan-
ders is dit erg goed te noemen! Als 
laatste was het de beurt aan Swetta, 
Mariska en Laura. Dit team liet cho-
reografisch een hele mooie strakke 
oefening zien en ook de elementen 
werden zonder grote fouten uitge-
voerd. De salto van catch tot catch 
was erg knap en de kaars piramide 

stond als een dijk. Met meer dan 21 
pnt kwamen de dames tot een 11e 
plek.
Na deze eerste wedstrijd weten de 
teams van GVM waar ze nog aan 
moeten werken, hiervoor hebben 
ze dan ook nog bijna 1,5 maand de 
tijd voor, dan begint het Nederland-
se wedstrijdseizoen. Volgende week 
zijn een aantal teams van GVM’79 
te zien op het sportgala van de Ron-
de Venen. Hier zullen ook een aan-
tal demonstraties gegeven wor-
den.  Lijkt het jou ook leuk om eens 
kennis te maken met acrobatische 
gymnastiek? Kom dan naar gym-
zaal de Brug (van wassenaerstraat, 
mijdrecht) op donderdag van 16:00 
– 17:00. Je bent altijd welkom op 2x 
een proefles (GRATIS) mee te doen.

Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 14 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuy-
iama judotoernooi. Kinderen in de 
leeftijd tot en met 14 jaar werden 
ingedeeld naar leeftijd gewicht en 
kleur band. Nadat de poules ge-
schreven waren konden de wed-
strijden beginnen. De judoka’s van 
Budo Ryu Blaauw wisten maar liefst 
3 eerste prijzen in de wacht te sle-
pen. Bij de meisjes waren dat Chan-
tal Offerman en Susan Blaauw. Bij 
de jongens werd Hessel Hooglugt 
eerste. Buiten deze 3 eerste plaat-
sen wisten wij ook 3 tweede plaat-
sen in de wacht te slepen. Een he-
le goede prestatie. De judoka’s die 
trots hun tweede prijs in ontvangst 
mochten nemen waren: Cas Jan-
sen, Rogier Hendriksma en Ruben 
Clerc. De volgende Judoka’s van 
Budo Ryu Blaauw hebben de ge-
deelde derde plaats behaald: Wou-
ter de Groot,  André van den Bosch, 
Bo Voorend,Leon Pijning,Floris de 
Groot, Arnoud Schaap, Tobias van 
Bruggen en Wesley van Dijk. Na een 
lange Judodag gingen alle judo-
ka’s moe maar voldaan weer huis-
waarts. 
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Ondanks twee punten 
toch niet blij
Vinkeveen - Vrijdag de 15de was 
de ontmoeting met de nr 2 VCH 
D4. De Oudenallen-Haaxman ploeg 
staat op een vierde plek en in de 
eerste ronde met 11 wedstrijden 
werden 7 wedstrijden met 4-0 ge-
wonnen, enkel de wedstrijden bo-
venin zijn aan elkaar gewaagd. De 
uitwedstrijd werd met 2-3 van de 
ploeg uit Hoofddorp verloren met 
een extreme uitslag in de eerste set 
van 35-37. 
De ploeg startte met Tineke Velle-
koop en Inge Bakker op de buiten-
aanval, Joke Ruizendaal en Mar-
jan Blenk op het midden, Annema-
rieke Wijnands op de diagonaal en 
Jet Feddema als verdeler. Het be-
gon een ietwat geforceerd. De pass 
kwam nog niet helemaal zuiver en 
de finesse miste in de afwerking, 
veel balletjes net aan uit of in het 
net. De gastploeg draaide direct so-
lide en pakte de eerste set met 17-
25. Het tweede bedrijf liet een heel 
ander beeld zien. De Vinkeveense 
ploeg kwam op dreef en hoe verder 
de set vorderde, des te meer lukte. 
De ploeg uit Hoofddorp zakte hele-
maal weg en had geen antwoord op 
strakke service beurten van Marjan 
Blenk en Annemarieke Wijnands. 
De communicatie was goed, de spi-
rit groeide alleen maar. Ook achter-
in haalde Marjan Blenk letterlijk alle 
ballen in beide hoeken van de grond 
en kon Jet Feddema opgooien voor 
liefhebbers Tineke Vellekoop en An-
nemarieke Wijnands die wel raad 
wisten en snoeihard scoorden. Een 
ongekende 25-12 stond ineens op 
het scorebord. 
Ook de derde set startte voorvarend. 
Natalie van Scheppingen ging mee 

met de flow en maakte diverse ver-
rassende reddingen zoals alleen zij 
dat kan en ook aan het net was de 
ouwe pit van weleer helemaal terug. 
Toch zakte de teamfocus weg. Fout-
jes staken de kop op en deden de 
fanatieke spirit smelten. In mum van 
tijd stond het gelijk en sjeesde VCH, 
die haar kansen goed zag, de gele 
ploeg voorbij tot een 17-25 verlies 
voor Atalante. 
Een hartig woordje werd gespro-
ken met nadruk op het samen-en-
thousiasme, en niet alleen als het 
lekker loopt. De spelers zetten een 
schrappie bij en geholpen door een 
flinke enthousiaste tribune werd de 
tegenaanval ingezet. Het werd de 
mooiste set van de wedstrijd. Mooie 
lange rally’s, mooie staaltjes door 
slimme middenaanvaller Joke Rui-
zendaal die veelvuldig de rechter-

verdediging succesvol bestookte. 
Mooi om te zien. Het was een span-
nend gevecht waarin alle speelsters 
excelleerden met een verdiende 25-
21 winst tot gevolg.   
Een vijfde set dus. Aan service 
de verdeler van VCH, met een erg 
knappe slag die direct een aantal 
punten op het bord zette. De span-
ning kwam terug en zo ook wat on-
scherpheden. Uit alle macht werd 
geprobeerd de grip van set 4 te-
rug te vinden maar het kwam niet 
en toch teleurstellend over deze an-
ti climax werd de set verloren met 
15-8.
Ondanks de 2 gewonnen punten is 
het gat met de nummer 1 vergroot 
naar 7 punten. Maar nog 9 wedstrij-
den te gaan en op 12-2 volgt thuis 
de nr 2 VHZ en direct erna op 15-2 
Roda, de nr 1.

Atalante H1 wint gemakkelijk
Vinkeveen - In de strijd om het 
kampioenschap deed het A-side 1e 
herenteam van volleybalvereniging 
Atalante goede zaken.

Er werd weer met 4-0 gewonnen. 
Deze keer was de tegenstander Al-
lides H2, die met lege handen terug 
moest naar Haarlem. 

Heren 1 van Atalante kon geluk-
kig gebruik maken van Leonard de 
Jong die ondanks een vervelend 
schaatsincident weer helemaal de 
oude was.
Samen met Frans Roos, Robert Har-
deman, Sven Pothuizen, Rick de 
Groot en Bas van der Lubbe. Op de 
bank zat invaller Arjan Bakker voor 
het geval de schaatsenkel van Le-
onard het alsnog zou begeven. Dit 
alles natuurlijk aangestuurd door 
coach/trainer Erik Raket.

Van echte tegenstand was geen 
sprake. Misschien speelden de A-
side mannen meer tegen zichzelf 
dan tegen Allides, gezien de mati-
ge pass in de eerste set. Echt uitlo-
pen lukte niet, maar met een goe-
de servicereeks van Sven Pothuizen 
aan het eind van de 1e set werd de-
ze winnend afgesloten.

De tweede, derde en vierde set gin-
gen minder moeizaam. Atalante kon 
vrijuit spelen wat resulteerde in een 
aantal spectaculaire steekaanvallen 

over het midden door Robert Harde-
man en prachtige combinaties met 
Leonard de Jong. De pass werd pri-
ma verwerkt door spelverdeler Frans 
Roos waardoor ook Bas van der 
Lubbe en Rick de Groot hun punten 
scoorden. Sven Pothuizen bleef pri-
ma verdedigen en door zijn gewel-
dige reddingen bleef Allides op rui-
me achterstand. De setstanden wa-
ren als volgt: 25-20, 25-12, 25-14 en 
25-17.

Dinsdag 19 januari speelt H1 hun 
volgende bekerwedstrijd om 21.00 
uur in de Boei tegen Allvo uit Alme-
re, een team uit de promotieklasse. 

De volgende competitiewedstrijd is 
vrijdag 22 januari ook om 21.00 uur 
in de Boei tegen Haarlem H3. Mar-
tijn de Vries zal in deze wedstrijden 
zijn rentree maken.

Hij is de afgelopen weken intensief 
begeleid door fysiotherapeut Emile 
van Bruggen (PK-sport) en onder-
vindt daardoor geen last meer van 
een eerdere schouderblessure.

Op de foto van afgelopen vrijdag de 
heren met trainer/coach Erik Raket 
na de uitreiking van de halfjaarlijkse 
Chapeaucup, een clubprijs voor het 
winnen van de meeste 25+ sets. UNITAS Recreanten 1 en 

2 bovenaan competitie!
Mijdrecht - Het Mijdrechtse Uni-
tas reist maandelijks af met 2 re-
creanten teams richting Amstelveen 
om in de Emergohal aan de regio-
nale competitie deel te nemen. Dit 
gebeurd met veel passie en niet ge-
heel onverdienstelijk. Unitas 1 staat 
fier op de eerste plek des ranglijst 
terwijl Unitas 2 een 3e plaats in de 
rangschikking siert. Elke speelavond 
bestaan uit 2 wedstrijden van 2 sets. 
De winnaar aan het einde van het 
seizoen is degene die de meeste 
sets heeft binnengehaald.
Unitas recreanten 1 wordt gespon-
serd door Hans Winter brillen,spelen 
in het felgekleurd oranje en bestaan 

uit Herman Roeleveld, Gemma Stra-
ver, Richard Groot, Gina Duikersloot, 
Pleun Groen, Carla van Dijk en Ma-
rio v.d. Schaft. Opvallend dit seizoen 
is dat door recreanten expansie bin-
nen Unitas een tweede team gefor-
meerd is. Unitas recreanten 2 speelt 
in het wit en word gesponserd door 
Maquis te Amstelveen. Dit team be-
staat uit Ton Kamp, Ilse Samson, 
John Cornellissen, Noortje Kamp, 
Ben Roeleveld, Els Wouters en Joke 
Bocxe. Met veel competitie ervaring 
is dit team een verrijking in de NE-
VOBO competitie. Afgelopen vrij-
dagavond rekende Unitas 1 eenvou-
dig af met het Uithoornse SAS70 1 

door te winnen met 25-9 en 25-15
Unitas 2 had aan VCH 3 een gemak-
kelijke prooi en noteerde 25-14 en 
25-20. In de tweede wedstrijd liet 
Unitas 1 tegen SAS70 2 een punt-
je liggen door gelijk te spelen met 
de setstanden 25-10 en 21-25. De 
tweede wedstrijd van Unitas 2 tegen 
Roda 23 ging gelijk op. De kansen 
van beide teams gingen heen en 
weer getuige de setstanden: 25-21 
en 17-25. Alle naaste belagers lieten 
deze avond een zuur verdiend punt-
je liggen zodat er in de stand geen 
verschuivingen plaatsvonden
1. Unitas 1   
2. VCH 3
3. Unitas 2
4. SAS70 2

12 februari is de volgende speel-
avond. We houden u hiervan op de 
hoogte.




