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www.gemeentebelangen.nl
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Het hele plan valt of staat bij de Irenebrug over de Amstel

Korver Makelaars O.G. B.V.

Garagebrug en masterplan Oude Dorp worden bijeen gevoegd

”Amstelplein sluit het
Oude Dorp in haar armen”
Uithoorn – Er gaat de komende 25
jaar heel wat gebeuren in en om
Uithoorn als we alle plannen moeten geloven. Met de omlegging van
de N201 kunnen ze in Uithoorn eindelijk hun plannen om van Uithoorn
weer een echt dorp te maken, die
niet meer doorsneden wordt door
een drukke doorgaande weg, waar
maken. Al bijna 50 jaar wordt er gepraat over het omleggen van deze weg en nu is het bijna een feit.
Medio 2013 moet het allemaal rond
zijn en kunnen ze in Uithoorn aan
de slag. Er ligt een masterplan met
eerste schetsen hoe het zou kunnen worden. Erg belangrijk daarbij is, wat gebeurt er met de Irenebrug over de Amstel. Blijft hij, gaat
hij weg? Als hij blijft, hoe vang je op
dat het geen doorgaande sluiproute
wordt. De oplossing lijkt gevonden.

De brug blijft, maar aan de kant van
Uithoorn komt een grote parkeergarage waarin je dan uitkomt als je de
brug overgaat. Hierin kun je parkeren en dan je boodschappen doen
in winkelcentrum Amstelplein of het
Oude Dorp. Ook kun je Uithoorn inrijden, maar wel met een obstakel.
Je moet bij het inrijden van de garage een kaartje kopen en bij het er
uitrijden in Uithoorn weer een kaartje. Dat geeft teveel oponthoud om er
een doorgaande weg van te maken,
zo denken de deskundigen.
De winkeliers zijn blij met deze oplossing, de bewoners van Amstelhoek zijn tevreden, dus als nu de
raad ook tevreden is, kan deze garage variant worden ingebracht in het
masterplan en kan men verder met
het uitwerken van de plannen.

Ambitieus
De Uithoornse raad besprak donderdagavond de garage variant en
de eerste aanzet van het masterplan. Duidelijk werd wel, dat het nu
nog om een streefplan gaat dat zeker 20 jaar of langer gaat duren. Het
plan wordt dan ook in fases uitgevoerd. De raad vroeg zich af of “het
plan niet te ambitieus en te complex was. Het is heel mooi, maar is
het financieel haalbaar. Hoe reëel
zijn deze plannen? Bent u niet bang
dat we jaren en jaren in een bouwput komen te zitten? Blijven de winkels en woningen goed bereikbaar?
Hoeveel kans is er dat we echt 2013
starten?”
Het kan
Wethouder Jeroen Verheijen staat
voor de volle 100% achter deze plan-

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

w w w . v a n k o u w e n . n l
nen. “Zoals ik al zei, het plan wordt
in fases gemaakt. In een keer zou
nooit kunnen. Klinkt alsof het makkelijker zou zijn, maar dan hou je de
woningen en winkels zeker niet bereikbaar en daar gaan we wel voor.
Het dorp moet bereikbaar blijven.
We gaan het in projecten verdelen
en de projecten een voor een uitvoeren. De verwachtingen dat het
masterplan er komt zijn zeker reëel,
maar we komen nog bij u terug. Er
zal veel geïnvesteerd moeten worden, maar we doen het om van Uithoorn te maken wat we met elkaar al
zovele jaren willen. Als de planning
van de omlegging van de N201 goed
blijft lopen, en zoals het er nu naar
uitziet is dat zo, startten we echt in
2013 met de brug en de parkeergarage. Dan kunnen we straks zeggen:
“Amstelplein sluit het Oude Dorp in
haar armen”, aldus de wethouder.
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PvdA presenteert
verkiezingsprogramma
tijdens Politiek Café

Burgemeester leest voor...
Uithoorn - Burgemeester Lies
Spruit was woensdagmorgen 20
januari aanwezig bij de Openbare
basisschool De Kajuit in de Meerwijk. In het kader van de Nationale
Voorleesdag las zij de kinderen van
groep 1 en 2 een verhaal voor uit
het kinderboek van Julia Donaldson
en Axel Scheffler, getiteld: ‘Het Kind
van de Gruffalo’. Daarin gaat het
kind op zoek naar de grote gevaarlijke muis… De burgemeester voelde zich geheel op haar gemak in de
school tussen de tientallen kinderen
die ademloos naar haar uitstekende

sale

lopen vier jaar. Wat is er bereikt en
hoe gaan we verder? U wordt uitgenodigd voor een gezellige discussiebijeenkomst in een informele sfeer.
Hebt u interesse in de lokale politiek, dan moet u beslist langskomen,
iedereen is welkom vanaf 20.00 uur.
Zie ook de vernieuwde website van
de Pvda op : www.uithoorn.pvda.nl

voordracht en presentatie luisterden. Niet zelden werden zij betrokken bij sommige anekdotes van het
verhaal om daarop een antwoord te
geven. Kortom: de ‘burg’ gaf niet alleen blijk van een goede voorleestechniek, maar kon bovendien goed
overweg met de kinderen. Geen
wonder, zij was weer een beetje terug bij de ’wortels’ van haar werkzame leven waarin jeugdzorg een
brede plaats had, zij het dan dat het
destijds veelal om jongeren ging die
de kleuterleeftijd ontgroeid waren.
Maar toch…

vanaf vriJdag 29 Januari

op bekende merken zoals:

CDA campagne van start
Uithoorn - Zaterdag 23 januari is
de campagne van het CDA voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen van start gegaan. De ondertussen bekende Smart, met CDA logo,
heeft u al misschien de afgelopen
weken door Uithoorn en De Kwakel
zien rijden vooruitlopend op de campagne en de verkiezingen. Vooruitstrevend, Ondernemend én Sociaal
zijn de kernwoorden van ons verkiezingsprogramma voor de komende
periode met de titel: Hart voor Uithoorn en De Kwakel. De eerste 10
kandidaten van de CDA lijst en on-

ze CDA wethouder Monique Oudshoorn hebben onder leiding van onze huidige fractievoorzitter, Trudy
Veninga en de nieuwe fractievoorzitter Jordy Keimes, onze definitieve
campagnestrategie besproken. De
komende weken zult u vaker over
ons kunnen lezen en ons kunnen
ontmoeten. Op vele fronten heeft
het CDA de afgelopen periode haar
inbreng geleverd om het wonen en
werken in Uithoorn zo aangenaam
mogelijk te maken met aandacht
voor iedereen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: De sportnota, de verbeteringen/aanpassingen bij KDO en
Legmeervogels, de Brede School, de
Garagevariant, de economische visie, enz. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze
website www.uithoorn.cda.nl. Met
de uitspraak: “Het gaat tenslotte om
mensen zoals u en ik” waarmee ons
verkiezingsprogramma eindigt, roepen wij u op uw stem uit te brengen
op 3 maart.

Autobrand
Uithoorn – Vorige week woensdagavond rond 10 uur is er een autobrand uitgebroken op de Nicolaas
Beetslaan in Uithoorn. De brandweer, die toevallig een oefenavond
had, kon snel uitrukken maar kon
niet voorkomen dat de auto volledig
uitbrandde. Hoe de brand uitbrak, is
onbekend.
Foto Ronald van Doorn
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dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
vrijdag van 10 - 21.00 uur.
zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Uithoorn - Woensdag 27 januari houdt de Partij van de Arbeid
weer een Politiek Café in het Oude Spoorhuis. De partij presenteert
daar het Verkiezingsprogramma
voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, stelt de lijsttrekker
en de kandidaten voor en blikt met
de aanwezigen terug op de afge-

Big l. maak Je keuze
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.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
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

Openingstijden 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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Stemmen? Doen!
Op 3 maart 2010
Raadsleden doen de komende
weken een oproep aan u om te
gaan stemmen op 3 maart. Deze week is aan de beurt Ramon Barten (lijsttrekker ChristenUnie)
Hoe lang bent u raadslid ?

Open dag op
gemeentewerf
Op 30 januari aanstaande is er een
‘open dag’ op de gemeentewerf. De
afgelopen maanden is hard gewerkt
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.

Alles over Buurtbeheer

‘Nieuwe’ kantoorgebouw

Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo kunnen zij in een
veegwagen van de gemeente zitten
en uiteraard kunnen hun ouders daar
een mooie foto van maken. Kortom
redenen genoeg om even langs te
komen op 30 januari op de werf!

Het kantoorgebouw was hard aan
vervanging toe. Het voldeed niet
meer aan de huidige eisen en er was
te weinig ruimte. Vandaar dat is besloten om het huidige pand te verbouwen. Begin 2009 is begonnen
met de verbouwing en nu is het gebouw weer als nieuw.

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
gemeentewerf gebeurt.

Op de veegwagen

De ChristenUnie is nieuw in Uithoorn. Volgend jaar hoop ik te kunnen zeggen dat ik ‘al’ 1 jaar raadslid ben.

Hoeveel uur besteedt u per
week aan het raadslid zijn?

Zo’n 20 uur per week kost het lijsttrekkerschap nu zeker. Maar gelukkig kost het geen enkele moeite, ik
krijg er juist energie van.

Wat is leuk aan het raadslid
zijn?

Het komend jaar verwacht ik dat het
leukste is om op positieve manier
mee te denken, mee te beslissen en
mee te werken aan een mooier en
beter Uithoorn en De Kwakel.

Waarom moeten mensen op 3
maart 2010 gaan stemmen?

Het is een groot goed dat wij, binnen
redelijke grenzen, mogen zeggen en
schrijven wat we denken in Nederland. Iedere burger, journalist of politicus kan vanuit zijn eigen optiek de

Gemeentegids 2010

vinger op de zere plek leggen. Diegene loopt hierdoor niet het risico
vervolgd of opgesloten te worden.
Dat zou je ‘vrijheid van meningsuiting’ mogen noemen. Wereldwijd
gaan mensen nog steeds tot het uiterste en moeten het soms met hun
leven bekopen om dit voorrecht in
hun samenleving te realiseren. Ook
de generaties voor ons hebben voor
onze democratie, waarin de vrijheid
van meningsuiting is geregeld, grote offers gebracht. Maar nu in 2010
hebben wij die vrijheid gratis en voor
niets tot onze beschikking staan.
Gebruiken dus die stem! En natuurlijk klopt er een aantal dingen in onze
samenleving nog niet en natuurlijk
kan een aantal zaken op gemeenteniveau nog beter. Maar het is onze
eigen verantwoordelijkheid om daar
iets aan te doen. Ofwel ieder individueel ofwel door middel van het geven van ‘je stem’ aan de kandidaten van een politieke partij, zoals de
ChristenUnie. Ga dus niet achteloos
met je stem om, maar breng je stem
daar waar hij (thuis)hoort. Daarom
gaan wij stemmen, u ook?

Wist u dat:

•
•
•

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

•
•

•

College legt Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte voor
aan de gemeenteraad
Op 19 januari hebben B&W besloten
het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Met dit plan
krijgt de gemeente Uithoorn duidelijke richtlijnen voor het gebruik en de
inrichting van de openbare ruimte.

En de winnaar is...

De gemeente Uithoorn heeft eind vorig jaar vijf bouwspecialisten en
ontwikkelaars gevraagd een stedenbouwkundig schetsplan in te dienen voor een deel van Legmeer-West. De ingezonden voorstellen zijn
de afgelopen maand beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit een architect/stedenbouwkundige, een woningmarktconsultant en een afgevaardigde van de Vrijwilligers Advies Commissie voor de woningbouw (VAC). Wethouder Jeroen Verheijen neemt deze week namens de gemeente het juryrapport officieel in ontvangst. “Bedoeling van de prijsvraag is de woningvoorraad
beter te laten aansluiten bij de woonwensen van de consument.
Ik ben zeer benieuwd naar de bevindingen van de jury!”, aldus
de wethouder. De winnaar van de prijsvraag Legmeer-West
krijgt de opdracht om het plangebied in Legmeer-West
voor eigen risico te ontwikkelen en te realiseren. Het
is de bedoeling dat de voorbereidende bouwwerkzaamheden eind 2010 van start gaan en dat
de woningen begin 2012 worden opgeleverd.Meer informatie over de prijsvraag Legmeer-West vindt u op
www.uithoorn.nl.
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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

i

27 januari 2010

Wat is openbare ruimte?

De gemeente Uithoorn heeft een
grote hoeveelheid buitenruimte:
straten, groen, water, speelplekken.
Al deze plekken samen vormen de
‘openbare ruimte’. De ruimte waar
alle bewoners en bezoekers in Uithoorn gebruik van maken om thuis
te komen, naar hun werk te gaan, de
auto te parkeren, te spelen, te winkelen of op een bankje te zitten.

Wat staat in Kwaliteitsplan?

Het Kwaliteitsplan beschrijft hoe
mooi de openbare ruimte moet zijn
ingericht en hoe schoon en heel het
moet worden onderhouden. Daarnaast beschrijft het plan wat u in de
openbare ruimte moet kunnen doen
en beleven. De openbare ruimte
moet een basiskwaliteit hebben voor
6 onderdelen: duurzaamheid, veiligheid, gebruiksmogelijkheden (spelen, parkeren, recreatie), natuur, inrichting en onderhoud. Op sommige
plekken liggen de kwaliteitseisen hoger. Denk bijvoorbeeld aan de winkelcentra waar veel mensen komen.
Het kwaliteitsplan heeft twee hoofdthema’s:

1. Verblijven en ontmoeten
Heeft betrekking op woonbuurten,
dorpscentra en voorzieningengebieden, parken en natuurgebieden. Het
betekent een openbare ruimte waar
wat te beleven valt en die meer biedt
dan de mogelijkheid om van A naar B
te gaan. Bij dit thema ligt de nadruk
op de gebruiks- en recreatieve kwaliteit voor de bewoners, bezoekers,
ondernemers en alle gebruikers van
de buitenruimte. Elk gebied heeft
daarbinnen een eigen accent. Bijvoorbeeld: hoeveel speelplekken er
moeten komen in de woonbuurten
en waar zijn hondenuitlaatroutes.
2. Bereikbaar en toegankelijk
Heeft betrekking op het bedrijventerrein, het hoofdwegennet en het buitengebied. Hier ligt de nadruk op het
verplaatsen en de middelen om van
A naar B te komen. Het gaat om de
toegankelijkheid binnen de bebouwde kommen en om de verbindingen naar de omliggende gebieden
en steden. De straat moet toegankelijkheid en veilig zijn voor iedereen. Voor onderhoud ligt een accent
op de kwaliteit van rijbanen en fietspaden. Het verkeer moet doorstromen, maar je moet ook veilig kunnen oversteken. De gemeente heeft
aandacht voor de route naar school,
voldoende oversteekplaatsen, veilige fietspaden, ruimte voor scootmobiels en speciale voorzieningen voor
slechtzienden.

de burgemeester
voorzitter is van de
gemeenteraad?
de burgemeester echter
géén lid is van de
gemeenteraad?
de burgemeester dus niet
mag meestemmen als
in de gemeenteraad een
besluit wordt genomen?
ook de wethouders
geen lid zijn van de
gemeenteraad?
zij alleen iets in een
raadsvergadering mogen
zeggen als de raad dat
goed vindt?
Ons Uithoorn 1 zetel
heeft?

Verkiezingsdebatten
op 3 en 17 februari
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen worden op
twee avonden politieke debatten gehouden tussen lijsttrekkers en
specialisten van de VVD, PvdA, CDA, Gemeentebelangen, DUS!,
CU en Ons Uithoorn. Het eerste politieke café is op 3 februari 2010 in
het Alkwin Kollege in Uithoorn. Op woensdagavond 17 februari is het
tweede politieke café in basisschool De Zon in De Kwakel. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom en kunt uiteraard
mee debatteren. Zie ook de afzonderlijke Verkiezingspagina’s van de
plaatselijke politieke partijen elders in deze krant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier:
telefoon 0297-513963 of per e-mail griffie@uithoorn.nl

Verkeersmaatregelen vanwege
Vakantie Makelaarloop
op 31 januari
Op zondag 31 januari 2010 vindt de
26e editie van deze hardloopwedstrijd plaats. Start en finish zijn op de
Arthur van Schendellaan bij sporthal De Scheg. Het parcours gaat
over de volgende wegen: Arthur van
Schendellaan, Heijermanslaan, Achterberglaan, Europarei, Hollandse-

dijk, Randweg-Oost en Amsterdamseweg. Van 10.00 tot 13.30 uur zijn
deze wegen minder goed bereikbaar
en soms geheel afgezet. Ook het
busverkeer wordt in deze periode omgeleid. Houd
hier rekening
mee.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPENBARE RAADSVERGADERING
VAN 21 JANUARI 2010
Tijdens de raadsbijeenkomst hebben drie personen gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen de oeververbinding, het
masterplan dorpscentrum en de economische visie.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• de oeververbinding;
• het masterplan dorpscentrum;
• de economische visie;
• verordeningen in het kader van de wet investeren in jongeren.
GroenLinks, Gemeentebelangen en de PvdA hebben mondelinge vragen gesteld over de gang van zaken rond Amstelgroen. Ons Uithoorn heeft vragen
gesteld over ontstane schade tijdens de jaarwisseling en over de voetbalkooi
op het Legmeerplein.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over de:
• kaderstelling openbare verlichting;
• ﬁnanciële begroting van de G2.
Bij de kaderstelling voor de openbare verlichting heeft GroenLinks een amendement ingediend. Dit amendement is verworpen omdat alleen GroenLinks
en Gemeentebelangen ervoor stemden; de overige partijen stemden tegen.
Een door Gemeentebelangen ingediend amendement bij de ﬁnanciële begroting G2 is later weer ingetrokken.
GroenLinks heeft een motie ingediend over de gang van zaken rond Amstelgroen. De behandeling van deze motie is aangehouden.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• kaderstelling openbare verlichting;
• ﬁnanciële begroting van de G2;
• bekrachtiging geheimhouding;
• benoeming ondersteunend medewerker grifﬁe.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
11 februari 2010 in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁe (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan
“De Kwakel”

Op dinsdag 16 februari 2010 wordt
in Restaurant Leenders, Drechtdijk
9-15, De Kwakel, een inloopavond
gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “De Kwakel”. De
avond begint met een toelichting op
het bestemmingsplan. Daarna kunt
u het bestemmingsplan inzien en
vragen stellen. Ook kunt u tijdens
deze inloopavond een reactieformulier invullen. De inloopavond begint
om 19.30 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

Huidige bestemmingsplan

Het nu geldende bestemmingsplan
voor De Kwakel is het bestemmingsplan De Kwakel 1987. Sinds de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn
diverse partiële herzieningen en uitwerkingsplannen vastgesteld. Het
plangebied omvat inmiddels16 verschillende planologische regelingen.

Nieuw bestemmingsplan
in de maak

In verband met het actualiseren van
bestemmingsplannen is voor De
Kwakel één nieuw bestemmingsplan in de maak. In het nieuwe bestemmingsplan worden met name
de gerealiseerde situaties planologisch vastgelegd. Daarnaast liggen
in het plangebied een ontwikkellocatie en vier invullocaties. Hiervoor
zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld, die in de vorm
van een wijzigingsbevoegdheid zijn
opgenomen.

Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan
dat op 16 februari 2010 wordt toegelicht, kunt u vanaf 29 januari 2010
t/m 2 maart 2010 inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden en in de bibliotheek,
gebouw De Hoeksteen, Alfons Arienslaan 1 te Uithoorn, tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.
Het voorontwerpbestemmingsplan
is ook beschikbaar op www.uithoorn.
nl. Binnen deze termijn kan iedereen
het voorontwerpbestemmingsplan
inzien en kunnen degenen die niet in
de gelegenheid zijn de inloopavond
op 16 februari bij te wonen schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties zal
het ontwerpbestemmingsplan op
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden
gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van
het bestemmingsplan. Door middel
van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de gemeentelijke website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen
kunnen worden ingediend.
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Nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de
verkiezing van de raad van de gemeente Uihoorn 2010

Nummering kandidatenlijsten

Aanvragen subsidie
2010 bij Burgemeester
Kootfonds

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van
ﬁnanciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die
menen op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 27 maart
2010 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook
een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het Burgemeester
Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2010 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht over de beslissing. Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer mr. G. Roodhart, tel.
513130.

In openbare zitting van 21 januari 2010 heeft het centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van de Uithoornse gemeenteraad aan
de op 19 januari ingediende kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen op 3 maart 2010 de volgende nummers toegekend:
1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. Christen Democratisch Appèl (CDA)
4. Gemeentebelangen
5. DUS! GroenLinks en D66
6. ChristenUnie
7. Ons Uithoorn

WERK IN
UITVOERING

Lijstencombinaties

Tevens heeft het centraal stembureau de volgende
lijstencombinaties geldig verklaard:
a. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (lijst 2)
en DUS! GroenLInks en D66 (lijst 5)
Er zijn geen lijstencombinaties ongeldig verklaard.
Uithoorn, 21 januari 2010
A.W.M. Spruit, voorzitter

Inspraakbijeenkomst
reconstructie Zijdelweg
B&W hebben ingestemd met het
Voorlopig Ontwerpplan voor de reconstructie van de Zijdelweg in verband met de aansluiting op de omgelegde N201. Het Voorlopig Ontwerpplan wordt voorgelegd aan
de inwoners tijdens een inspraakbijeenkomst op 10 februari in het
Alkwin Kollege, Weegbree 55. Van
19 tot 21 uur kunt u hier binnenlopen, het plan bekijken en een reac-

tie geven. Er zijn medewerkers van
de gemeente aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Als u verhinderd bent
de inloopavond bij te wonen, kunt
u voor suggesties en vragen contact opnemen met de heer Jack de
Jong op tel. (0297) 51 31 11. U kunt
ook per e-mail uw suggesties en vragen indienen bij de heer De Jong via
gemeente@uithoorn.nl.

LOPENDE
PROJECTEN

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

RIOOLWERKZAAMHEDEN LANGS N201
BIJ UITHOORN

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

Verkeersmaatregelen

Waternet is in november begonnen
met de werkzaamheden voor de

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

AANLEGGEN
BRUGGEN LANGZAAM
VERKEER BIESLOOKFAUNALAAN

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

GRAVEN
PROEFSLEUVEN

Op maandag 18 januari is aannemingsbedrijf Van Amerongen begonnen met het graven van proefsleuven voor de lokalisering van kabels en leidingen op zowel de Zijdelweg als de Amsterdamseweg.
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Officiële mededelingen en bekendmakingen
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW

Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
Ter inzage
Permanent
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
Tijdelijk
- Vaststelling bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook”
Inzageperiode vrijdag 8 januari 2010 t/m donderdag 18 februari 2010.
Info: mevrouw A. Stevens, tel. 513111.
	INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een boogtunnelkas.
- Amsteldijk Zuid, Vrouwenakkerse brug, reguliere bouwaanvraag voor het
plaatsen van een tijdelijke unit t.b.v. de brugbediening.
- Boterdijk 182, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Grote Lijster 38, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning met
een serre.
- Rotgans 7, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van 2 dakkapellen.
Dorpscentrum
- Schans 112, 110 en 114, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een
aanlegsteiger.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 152, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 14 B en 14 C, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een

-

verdiepingsvloer t.b.v. lunchruimte.
Wiegerbruinlaan 8 en 8 A , lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van 1 verlichte zuil met huisnummers.

	KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
	BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 46, lid 1, van de bestemmingsplanvoorschriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Drechtdijk 87 BEDR., bouwaanvraag fase 1 voor het vernieuwen van een bedrijfsgebouw.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffing te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
Zijdelwaard
- A.M. de Jonglaan 11, lichte bouwaanvraag voor het vergroten
van de achter- en zijgevel.
Genoemde bouwplannen liggen van 29 januari 2010 tot en met 11 maart 2010 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 60, vergunning voor het vernieuwen van een bestaande berging.
Bezwaar: t/m 5 maart 2010.
- Randweg 119 BEDR., vergunning voor het plaatsen van een lichtreclame.
Bezwaar: t/m 5 maart 2010.
Thamerdal
- Zijdelveld begraafplaats, vergunning voor het oprichten van een tuinberging.
Bezwaar: t/m 2 maart 2010
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 16, vergunning voor het plaatsen van een informatiebord.
Bezwaar: t/m 1 maart 2010.

w w w . u i t h oo r n . n l
Gevraagd:
Antieke treinen en stoommachines. 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
Wij zijn op zoek naar een
Te koop:
enthousiaste en creatieve
6 Bjorn Borg shorts mt. XS 1 boven stuk XC 1 hipster XS i.g.st.
Hairstyliste 2/3 of Topstyliste weinig gedragen 30 euro.
Tel. 0297-568059
parttime of fulltime
Te koop:
Weg. verhuizing nog in werking
Dorpsstraat 74b
zijnde koelvriescombinatie met
3641 ED Mijdrecht
3 vriesladen.
0297-241552 (vraag naar Astrid)
Tel. 0297-530212
Te koop:
www.backstage-hairfashion.nl
Weg. verhuizing zonnebank
Alisun Sunvision 145 slechts
100 euro. Tel. 0297-566506
Te koop:
Te koop:
Moderne elektrische haard met Lichte keuken ±3m incl. 4k., af- Te koop:
mooie witte schouw 75 euro.
zuigkap, afwasmachine t.e.a.b. Blauw leer 2-3 zits bankstel
50 euro. Tel. 0297-546683
Tel. 0297-540015
Tel. 0297-566798

Gratis kabaal

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

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

3
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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.

* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis,
tel. 0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326.
* Op zoek naar nieuwe
(merk) kleding
voor jongens en meisjes
(mt. 50 t/m 176)
Kijk snel op
www.titatante.nl
Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601
* Te koop:
Op zoek naar een origineel cadeau? Geborduurde kussens
van Elvis, Laurel & Hardy.
Klokken: Cars, Winnie the Pooh.
Ook leuke kraamcadeaus
en kaarten.
Tel. 0297-265126
Gevraagd:
Wandmeubel niet donker eiken.
Kledingkast 2-deurs. Hometrainer.
Tel. 06-50939383
Te koop:
Zonnehemel met 8 nw. lampen
45 euro.
Tel. 0297-569519
Gevraagd:
Leuke rommelmarktspullen.
Serviesgoed: schalen etc. Alles welkom.
Tel. 0297-540317

Voor de dames:

de gehele wintercollectie nu tot

75% korting!!!
Voor de heren:

winterjacks, -pullovers en -casual shirts,
kolberts, pantalons en jeans:

HALVE PriJS!!!

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

AALSMEER

Dorpsstraat 4

HOOFDDORP Polderplein 218-219
UITHOORN

Zijdelwaardplein 80

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

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:
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft een
rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, vrij klein.
Ze heet Pluisje.
- 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”.

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Sr. Annette

Gevonden:
- Gijsb. v. Stoutenborchstraat in Mijdrecht, poes, zwarte achterkant
met witte pootjes en zwart vlekje op de kin.
- Amathist in Mijdrecht, een grijs-witte poes, witte bef, buik en
witte pootjes
- Stadhouderlaan Mijdrecht, donkerbruine, aan de flanken
gemeleerde kater, langharig fors dier.
- Vinkenkade in Vinkenveen, hond. “Shih-Tzu”. Kleur is beige heeft
een chip.
- Aan de Zoom in Uithoorn, vrij grote zwarte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Een wat schuwe oudere kat zoekt een rustig huis. Hij heeft
een flink postuur en is grijs gestreept. Er is wel enig geduld
bij nodig.

Breien bij het Cursusproject
De Ronde Venen - Breien is weer
in! Een handvaardigheid die al lang
wordt beoefend en zich weer mag
verheugen in een groeiende belangstelling. Het maken van allerlei accessoires zoals wanten, handschoenen, mutsen, shawls en sokken, maar ook truien, vesten en
zelfs jassen geeft veel voldoening.
Het ziet er ingewikkeld uit, maar al
doende blijkt dat het erg meevalt.
Dat geldt ook voor het inbreien van
Noorse patronen. In deze cursus
leert u onder begeleiding van een
ervaren breister allerlei trucs en tips.
Beginners (m/v) en degenen die het

vroeger wel hebben geleerd, maar
al jaren niet meer hebben gebreid,
zijn allen welkom; evenals degenen
die gewoon gezellig met elkaar willen breien. Leuk om na afloop van
de cursus een mooi werkstuk te
kunnen showen.! Voor de aanvang
van de cursus wordt u in de gelegenheid gesteld om met de docent
eventuele patronen en materialen
te bespreken. Aanvang cursis 20.00
uur. Cursusavonden zijn: 3,10 en 17
maart en 3 en 10 maart in De boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. aanmelden voor de cursus kan via: Stichting cursusproject: 0297-265451

vvv/ANwB

Verleden week hebben wij u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst
ter gelegenheid van het bezoek van Zuster Annette Farrell, onze samenwerkingspartner in Tanzania, aan De Ronde Venen.
De bijeenkomst is op vrijdagavond 5 februari a.s. om 20 u in Dorpshuis De
Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. U bent van harte welkom!
In dit stukje meer over Sr. Annette. Zij komt uit Ierland en werkt al 30 jaar in
Tanzania. Zij is begonnen in Moshi, een dorp op de helling van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Later werkte zij op verschillende standplaatsen in Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania. Zij werkte aanvankelijk als docente Engels, wat al vrij snel gecombineerd werd met de
functie van projectmanager. SOS De Ronde Venen werkt met haar samen
sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw. Dit tot wederzijdse grote tevredenheid.
In die beginperiode werd door SOS een schoolgebouw opgeknapt en van
toiletten voorzien. Later werden de klassen van basisscholen door SOS
voorzien van deugdelijke schoolbankjes.
Een groter project dat ruim een jaar geleden werd afgerond is de bouw van
een secondary school dichtbij Dar es Salaam.. De school functioneert goed
en is een voorbeeld voor al het voortgezet onderwijs in de regio.
De school werd door SOS voorzien van een ziekenboeg. Die is hard nodig
want vrijwel alle kinderen en leerkrachten hebben malaria en daarnaast
heeft men met andere ziekten te maken. Thuis is er meestal geen gelegenheid om ziek te zijn.
Heel belangrijk was ook de door SOS gefinancierde omheining van het
schoolterrein, een indrukwekkende dikke muur. Belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en de eigendommen van de school..
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Verkoopexpositie Atelier54
Vinkeveen - Op 30 januari houdt
Atelier54 een verkoopexpositie in de
Schakel, Pijlstaartlaan 1, Vinkeveen.
Van 10.00 tot 17.00 uur kunt u onder het genot van een kopje koffie
of thee, of een glaasje glühwein de
tentoonstelling bekijken. Atelier54
wordt gevormd door Henk en Annie
Overbeeke. De aquarellen en acrylschilderijen zijn alleen deze dag
laag geprijsd om het voor iedereen
die dat wil, mogelijk te maken om te
kopen. U kunt uw aankoop meteen

meenemen of voor een korte tijd reserveren. Er zijn ook aquarel-miniatuurtjes. Leuk om iemand cadeau
te geven. Maar als u alleen wilt kijken, bent u ook van harte welkom.
De aquarellen hebben vooral Vinkeveen en omgeving als onderwerp.
De schilderijen zijn vrijer van opzet. Henk en Annie willen op deze
manier zoveel mogelijk mensen van
hun kunst laten genieten. Atelier54
werkt ook in opdracht. Voor meer
informatie: www.atelier54.eu

IVN lezing van de Kleine Zwaan
De Ronde Venen - IVN-lezing : De
GROTE trek van de Kleine Zwaan op
dinsdag, 2 februari, aanvang 20.00
uur. Deze duo-presentatie door
Henk Schobben en Wim Tijsen gaat
over het leven in al zijn facetten van
de Kleine Zwaan, een kwetsbare vogelsoort waarvan er nu nog maar
15.000 in Europa rondvliegen.
Kleine Zwanen zijn arctische broedvogels die elk jaar een tocht van
8.000 km op en neer maken tussen
hun broedgebieden in het uiterste
noorden van Rusland rond de poolcirkel en hun overwinteringgebieden in NW-Europa. Nederland en
Engeland spelen daarin een hoofdrol. Naast onderzoek in Nederland
gaan ze al 15 jaar op ‘zwanenva-

kantie’ in Engeland, waar 1/3 deel
van de populatie overwintert in het
gebied van The Ouse Washes, ten
noorden van Cambridge. Deze Engelse expeditiebelevenissen maken
uiteraard ook onderdeel uit van de
presentatie over deze meest partnertrouwe vogels ter wereld.
Hoe je onderzoek doet(vangen en
ringen), waar deze fantastische vogels broeden, wat ze eten, hoe en
waar ze de winter doorkomen wordt
in deze presentatie duidelijk. Locatie: NME-centrum Wilnis.
Entree: Euro 3,- (Leden/donateurs
gratis) De volgende lezing is op 2
maart en zal gaan over boommarters.
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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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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Kinderen van Sint
Jozefschool helpen Haïti
Hallo wij zijn van de St. Jozefschool in Vinkeveen
Op het jeugdjournaal zagen wij de schokkende
beelden in de hoofdstad van Haïti.
Er zijn al meer dan 200.000 mensen in heel Haïti dood
gegaan door de aardbeving van 8 op de schaal van
Richter en er zijn er ongeveer 100 mensen onder het
puin gevonden. We vonden het vreselijk om te zien en
hebben meteen een actie gehouden voor Haïti.
Jay,Dennis,Tim en Lukas zijn ook langs de deuren
gegaan en hebben zo 82,31 euro opgehaald. Drie
andere meisjes hebben taarten en cakes gebakken en
langs de deuren gegaan en verkocht, die meisjes heten

Ilona, Elisa en Frederique. Ze hebben 92,- opgehaald,
ook heel veel geld. Jay heeft 32,- opgehaald in zijn
eentje.
Andere kinderen uit de klas hebben ook veel geld op
gehaald.
Zo hebben we bij elkaar zo minstens 200,- ingezameld
voor Haïti.
We gaan aan het einde van de week tellen hoeveel
geld we hebben, en dat zetten we op het gironummer
555. We hopen dat we nog heel veel geld ophalen.
Groeten groep 7B van St. Jozefschool!!!!!!!!!!!!!!!

Kinderen van Sint
Jozefschool helpen Haïti
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Uithoorn - Vrijdagmorgen hadden wij een vrije dag
van school.
Donderdag hadden wij (Sam, Sander, Rico en Roos)
afgesproken om iets te doen voor de mensen in Haiti.
Dus besloten we om lege flessen in te gaan zamelen
in de Meerwijk.
Vol goede moed gingen we vrijdagmorgen op pad.

We hebben 4 volle winkelwagens opgehaald dus meer
dan 300 flessen en bierflesjes.
Toen die vrijdagmiddag gingen we de flessen inleveren
bij Albert Hein.
We hebben 71 euro en 75 cent opgehaald, maar de
oma van Sam en Roos had het afgerond op 100 euro.
Het geld is overgemaakt naar een weeshuis in Haiti.

Kerkbestuur van de Emmaüsparochie:

”Laat het kerkhof aan het
Zijdelveld met rust”
Dat het bestuur van de Emmaüsparochie voor veel
oud parochianen van de Schanskerk onbetrouwbaar
is, heeft het door hun handelwijze aan zichzelf te
wijten.
Het begon toen men een financieel rapport
presenteerde in de aula van scholengemeenschap
Thamen, waaruit bleek dat voor de toekomst een
nieuw te bouwen kerkgebouw voor de nieuwe
parochie het best mogelijke was. De 2 bestaande
kerkgebouwen zouden dan worden verkocht. Dit
voorstel werd door een overgrote meerderheid van
de parochianen aanvaard en ondersteund in een
brief van het Bisdom, op die voorwaarden is de
Emmaüsparochie gevormd.
Met het tot stand komen van de nieuwe parochie,
ging er wettelijk zeker meer dan
1.000.000,- aan bezittingen van de Schansparochie
over naar de nieuwe Emmaüsparochie. Het nieuwe
bestuur had echter geen 18.000,- over om de
elektriciteit van de Schanskerk aan te passen en
zo een gebruiksvergunning te verkrijgen van de
gemeente Uithoorn.
Met argumenten dat het kerkgebouw bouwkundig
levensgevaarlijk was en fantasieverhalen over
vliegende dakleien, heeft men het kerkgebouw
aan de Schans 3 dagen voor Kerst 2007 gesloten,
zonder dat de parochianen ook maar een moment
de gelegenheid gehad hebben om van hun
kerkgebouw afscheid te nemen.

Geen gevaar
De gemeente Uithoorn heeft daarna een eigen
onderzoek gedaan met als resultaat, er is wel
achterstallig onderhoud, maar geen gevaar voor de
directe omgeving.
Intussen heeft het parochiebestuur geen enkele
moeite gedaan om een nieuwe kerkplek te vinden.
Een bod van de gemeente Uithoorn om de grond en
het kerkgebouw aan de Potgieterlaan aan te kopen,
welke geen enkele monumentale waarde heeft,
werd van de hand gewezen, terwijl de opbrengst en
de verkoop van het ROA gebouw aan het Zijdelveld,
voldoende waren voor de bouw van een nieuw
kerkgebouw of het opknappen van de Schanskerk,
welke wel een monumentale status bezit.
Wel heeft het bestuur de euvele moed gehad om
de Bisschop te verzoeken om de Sacramentskerk
aan de Potgieterlaan om te dopen tot Emmaüskerk.
Dit verzoek is echter door de Bisschop afgewezen

zolang er nog 2 katholieke kerkgebouwen in
Uithoorn staan, wat van meer realiteitszin getuigd
dan dit parochiebestuur laat zien.
Nu heeft het bestuur het oog laten vallen op het
kerkhof aan het Zijdelveld. De oud parochianen van
de Schanskerk moeten veel betalen, anders gaan
ze het kerkhof ruïneren door een gedeelte van de
grafstenen te verwijderen.
Sinds het kerkhof in 1971 gesloten werd, is het
onderhoud door vrijwilligers gedaan. Het ziet er nog
steeds perfect uit en de kosten voor de parochie
zijn weinig.
Tot 2007 was het onderhoud in handen van mevr.
Bakker en onder haar bezielende leiding waren
er altijd voldoende vrijwilligers en donaties om de
kosten te dekken.
Dit parochiebestuur heeft echter al de
leidinggevende vrijwilligers van de Schanskerk van
hun functie ontheven en daardoor verdwenen ook
de meeste vrijwilligers.
Gedurende het laatste half jaar heeft het bestuur
meer geld uitgegeven aan dit kerkhof dan mevr.
Bakker in de laatste 10 jaar.

Niet betalen
Nu schrijft de heer van Bemmelen in de Nieuwe
Meerbode van 13 januari: we willen niet blijven
betalen voor deze graven, maar hij is vergeten dat hij
een stuk grond van dit kerkhof heeft verkocht, wat
voldoende geld heeft opgebracht om gedurende de
komende 40 jaar de onderhoudskosten te betalen.
Indien hij tekort komt moet hij eens een reële
kostenopstelling maken en dat overleggen aan
de nabestaanden van de oud parochianen die er
begraven liggen. Er zijn genoeg mensen die hier aan
mee willen betalen, maar men moet niet proberen
rijk te worden aan de graven van de overledenen
van de Schansparochie.
Met andere woorden: kerkbestuur van de
Emmaüsparochie, blijf met je handen af van de
stenen op de graven van onze overledenen, speel
over de kosten open kaart en plaats dan meteen
ook het hek terug voor de ingang van onze
begraafplaats.

Met of zonder T
Met belangstelling heb ik het artikel gelezen van Hans
van Zwieten in de Nieuwe Meerbode van 20 januari
2010.
Het is waar als hij schrijft dat men de schrijfwijze van
de nieuwe gemeente op twee verschillende manieren
kan schrijven en dat het belangrijk is om vooraf te
bedenken wat de juiste spelling moet wezen.
Dit probleem werd door mij en Piet van Zwieten reeds
jaren gelden uit en te na besproken.
We kwamen toen tot de conclusie dat als er gesproken
wordt over het huis van een proost, men spreekt over
een “proosdij”.
Dus een Proosdijstraat zoals we die hier in onze
gemeente kennen, is genoemd naar het huis van de
proost.
Als het echter gaat over het gebied van de proost, heeft
met het over de Proostdijerpolder of de Vinkeveense

en Proostdijerplassen. Het berust daarom niet op
een schrijffout als men in het verleden, in de polder
Groot-Mijdrecht onder Waverveen een dwarsweg, de
Proostdijerdwarsweg noemde.
In het vroeger veel geraadpleegde boek van dr F.H. de
Bruijne over de sociaal geographische studie van De
Ronde Venen uit 1939 komt ook de beschrijving voor,
van de Proostdijerpolder en de Proostdijerplassen.
Daar het gebied van de Ronde Venen bijna geheel toe
behoorden aan de Proosten van Sint Jan en Sint Pieter
is de voorgestelde herindeling, weer een terug grijpen
naar een oude situatie en lijkt mij een gemeentenaam
van “Proostdijlanden” juister dan “Proosdijlanden”

Dhr. W. Röling, Zijdelveld 41.
Oud lid financiële commissie van de
Emmaüsparochie, belast geweest met het
onderhoud van de Schanskerk.

Auto te water
door gladheid

Buurtbeheer Uithoorn slaat
de handen ineen voor Haïti
Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn
(vertegenwoordigd door enkele enthousiaste inwoners) heeft de handen ineen geslagen om tot een
prachtige actie voor Haïti te komen.
Doel van deze actie is geld ophalen voor de slachtoffers van deze
ramp en ook het verder vergroten
van de betrokkenheid en de sociale samenhang van de inwoners van
Uithoorn.
De opbrengst gaat rechtstreeks en
voor 100% naar SOS Kinderdorpen
in Haïti, die daar al jaren werkzaam
zijn.
Het programma is als volgt:
Woensdag: Dancing 4 Haïti. Op
woensdagmiddag a.s. krijgen alle
schoolkinderen, verdeeld over drie
locaties en tijden, een streetdance/hiphop workshop van een ervaren leraar.
De deelname bedraagt 2 euro per
kind, maar meer mag uiteraard ook.
Vrijdag: Playing 4 Haïti. Op vrijdag

Piet Koster - Vinkeveen

organiseren de verschillende basisscholen speelmiddagen voor de
jeugd. Ook deze opbrengsten komen ten goede aan de slachtoffers.

ertoe aan te zetten flink te doneren.
Zondag: Running 4 Haïti. Op zondag
vindt de jaarlijkse Makelaarsloop in
Uithoorn plaats.

Zaterdag: Collecting 4 Haïti. Zaterdag vindt een collecte plaats in de
winkelcentra Amstelplein en Zijdelwaard. Diverse bewoners trekken
erop uit om het winkelend publiek

Deze loop begint om 10.00 uur. Bij
de inschrijving wordt al gecollecteerd, en na afloop vindt de veiling
plaats van drie door onze BN’ers gedragen shirts van de actie Giro 555.

Wilnis – Door de gladheid belandde op maandagochtend 18 januari
twee auto’s te water en raakte een
snorfietser gewond. Rond 07.55 uur
reed een 43-jarige automobiliste uit
Kamerik over de Ir. Enschedeweg
in Wilnis. Door de gladheid raakte
zij van de weg en belandde in een
sloot. De auto kwam met zijn linkerzijkant in het water terecht. De Kamerikse sloeg met een lifehammer
haar raam in en klom uit de auto.
Daarbij liep zij door de glassplinters
lichte verwondingen aan haar hand
op. Zij raakte verder niet gewond.

Steun voor ThamerThuis
De Kwakel - Na 34 jaar werkzaam
te zijn geweest als fysiotherapeut in
De Kwakel is Paul Kloosterman met
de Vut gegaan. Wie kent Paul Kloosterman niet.
Hij was een bekend persoon in De
Kwakel. Meer dan driekwart van de
Kwakelaars is wel ‘onder zijn handen’ geweest. Een vertrouwd gezicht heeft nu afscheid genomen.
Hij heeft in zijn praktijk generaties
zien opgroeien. Paul gaat nu genieten van een leven zonder afspraken,
maar hij zal wel de Kwakelaars mis-

sen. Weet je, vertelt Paul, dat een
Kwakelaar nooit zal zeggen dat hij
pijn heeft. Een Kwakelaar zegt, dat
het kriebelt of dat men wat voelt.
Het is niet zeuren, maar poetsen.
Vele cliënten, relaties, vrienden en
bekenden waren op de afscheidsreceptie aanwezig om Paul de hand te
schudden en hem nog vele prettige
jaren toe te wensen.
Paul had gevraagd om i.p.v. geschenken een bedrag te geven dat
hij zou doneren aan ThamerThuis

en velen vonden dat een goed idee.
Het resultaat was totaal 700,-.
Dr. Jan Dalmeijer, voorzitter van
ThamerThuis, is blij met de schenking. Hij kent Paul al vele jaren en
typeert hem als een fantastische
man en een voorbeeld voor velen.
ThamerThuis is een bijna-thuis-huis
in De Kwakel. Dat wil zeggen: een
kleinschalige, zelfstandige woonvoorziening voor mensen in de laatste fase van hun leven. Mensen met
een beperkte levensverwachting die
zorg nodig hebben, blijven het liefst
thuis in hun vertrouwde omgeving.
Soms is dat echter door omstandigheden niet mogelijk.
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Politie in onze regio gaat beleid aanpassen

Ouders thuiswonende
kinderen boven de 18 ook
bellen bij aanhouding
Het toekomstige terrein van Pothuizen in Mijdrecht

Is de bedrijfswoning nu bewoond of niet?

Eigenaar zegt ja, gemeente
zegt: “nee, al sinds 2006 niet”
Mijdrecht – Het zal je maar overkomen. Je bezit op het Mijdrechtse Industrieterrein een bedrijf met daarnaast een bedrijfswoning. Opeens,
als een donderslag bij heldere hemel krijg je van de gemeente een
raadsvoorstel voor je neus waarin doodleuk staat dat de gemeente heeft geconstateerd dat jou bedrijfswoning al sinds 2006 als kantoor wordt gebruikt. Dat zou nog
niet zo erg zijn was het niet, dat het
de gemeente heel goed zou uitkomen, want wat blijkt:
De gemeente heeft tegenover jouw
bedrijf met bedrijfswoning grond
verkocht aan het slopersbedrijf Pothuizen uit de Amstelhoek. Die heeft
bij de Provincie een milieuvergunning aangevraagd, maar die krijgt
hij niet omdat er een woning is gevestigd.
Oef, dat is een misrekening voor de

gemeente en voor Pothuizen, want
zonder milieuvergunning, geen verplaatsing van het bedrijf van de Amstelhoek naar Mijdrecht.
Controle
De gemeente heeft een controle
gehouden en kwam tot de conclusie dat de bewuste woning al sinds
2006 niet meer als woning gebruikt
wordt. Een woning wordt namelijk
permanent bewoond als woning,
als de bewoner daarvan staat ingeschreven. Al sinds 2006 is er niemand ingeschreven, dus zegt de gemeente is het niet meer bewoond.
Wij hebben bij de bedrijfswoningen op het Industrieterrein een uitsterf beleid. Als een woning daar
twee jaar niet wordt bewoond wordt
de bestemming veranderd en is het
geen woning meer.
Ja, maar dat gaat zomaar niet oor-

deelt de eigenaar van de woning, de
heer van Zijtveld: “ Ik heb de woning
en het bedrijf verhuurd en de woning wordt regelmatig bewoond. Ik
werk er niet aan mee dat mijn woning opeens een andere bestemming krijgt”. Wie liegt er nu: de raad
was stomverbaasd. Wethouder Roosendaal en ambtenaar Rohling bleven echter volhouden dat de woning al sinds 2006 als kantoorruimte wordt gebruikt. Rohling had zelfs
contact gehad met de huidige huurder en die heeft de gemeente schriftelijk laten weten dat hij de woning
als kantoorruimte gebruikte. Van
Zijtveld bleef erbij dat zijn woning
bewoond werd en was niet van plan
mee te werken. De raad wil voordat het in de raadsvergadering komt
3 februari schriftelijk bewijs dat de
woning al zolang niet wordt bewoond. Wordt vervolgd

De Ronde Venen – Afgelopen weken heeft u bij ons in krant een paar
ingezonden brieven kunnen lezen
waarin enkele ouders hun beklag
deden over de manier waarop de
politie te werk ging bij aanhoudingen van hun kinderen.
In het kort: op oudejaarsavond werden een groepjes jongeren aangehouden op verdenking van het spuiten van graffiti. Omstreeks 20.00 uur
weden ze aangehouden, vijf stuks.
Twee van 16 en drie jongens van iets
ouder dan 18 jaar. Ze worden vastgezet en de 18 jaar en oudere knapen mogen niet hun ouders bellen.
21 uur later worden ze brij gelaten,
ze hadden er niets mee te maken.
De ouders van drie 18 jarige hebben de hedennacht en een deel
van de dag in de zenuwen gezeten
waar hun kinderen waren. De politie
gaf geen inlichtingen, vertelde niet
dat ze bij hun zaten. Woest waren
de ouders en twee van hen plaatse
in onze krant een ingezonden brief
hierover.
Hierop reageerde de politie naar
ons toe en vroeg of ze uitleg konden geven over de wet, maar ook
een nieuwtje dat ze in deze regio
het zouden aanpassen. Ze begrepen heel goed de reactie van de ouders en begrepen ook heel goed dat
het eigenlijk zo niet moet:
Voorschriften
Aan het woord, Jaap Dubbellaar,
wijkchef van het wijkteam De Ronde
Venen: “ Twee weken geleden ongeveer zijn er een vijftal jongens door
ons aangehouden, die verdacht
werden van het spuiten met graffiti.
Ze zijn aangehouden en uiteindelijk
een nachtje gebleven in Houten.
Een paar dagen daarna zijn wij gebeld door een van de moeders van
de meerderjarige jongens, die ons
mededeelde dat ze nogal teleurgesteld was, dat ze als ouders niet in
kennis waren gesteld van de aanhouding van hun zoon. We hebben
haar uitgenodigd, en hebben haar
uitgelegd wat de wettelijke voorschriften zijn.
We hadden wel het idee dat de moeder wel tevreden was met onze uitleg, maar toen kwamen de ingezonden brieven in de krant.
Naar aanleiding van de gespreken

met die moeder en uiteindelijk de
brieven in de krant ben ik het gesprek aan gegaan bij ons team om
in het vervolg ook bij meerder jarige aanhoudingen toch – indien ze
nog bij hun ouders wonen – de ouders te bellen.
Want ik begrijp heel goed, dat als
mijn zoon of dochter van 20 die normaal ’s nachts om een uur of vier
thuis komt, opeens niet thuis komt,
meerderjarig of niet, dan zou ik ook
heel bezorgd zijn.
En als je dan de politie belt en die
kunnen je niet zeggen dat hij of zij
vastzit, dat kan ook gebeuren, dat
is op zijn zachts gezegd heel vervelend. Je ziet natuurlijk dat dienders die zelf kinderen dat eerder
aanvoelen dat dienders die zelf nog
geen kinderen hebben. Daar kan ik
me iets bij indenken. Maar wettelijk
staan ze in hun recht.
Bellen
Wettelijk is het namelijk zo, dat we
bij een aanhouding van een minderjarig kind, tot 18 jaar, zijn we verplicht de ouders te bellen, dus dat
doen we altijd. Ook als ze voor een
klein dingetje overdag zitten, dat
doen we altijd.
Tenminste, dat proberen we. Ze zijn
niet altijd te bereiken. Als dat het
geval is brengen we ze zelf weer
naar huis om alsnog met de ouders
te praten, daar wordt een oplossing
voor gezocht.
Bij een meerderjarige is het meestal zo, als het een interne zaak is en
een meerderjarige vraagt ons zijn of
haar ouders te bellen, doen we dat
meestal wel, maar we hoeven het
niet te doen. In dit geval is het helaas ook niet gebeurd, en dat vind ik
heel jammer. We hebben nu in ons
district afgesproken dat we vanaf
nu bij alle kinderen die aangehouden worden – dan hebben we het
wel over thuis wonende kinderen –
die in het patroon zitten van een gezin, gaan we de ouders inlichten. We
vragen het dan wel want als ze het
niet willen dan mogen we het niet,
dat is dan ook weer de wet.
Daarvoor laten we ze dan wel even
tekenen, dat we later van de ouders
niet horen, waarom heb je niet gebeld. Maar het is vanaf nu standaard

Over onze inloopochtenden

Vijf dagen per week geven we les. ’s Morgens
van 10 tot 12 en ’s middags van 2 tot 4. Op
vrijdagmiddag doen we niks. Even rust! De dinsdagen donderdagmorgen tussen 10 en 12 zijn we druk
met onze inloopochtenden. Dan kunnen leden
van SeniorWeb met de laptop onder de arm een
les inhalen of hulp zoeken voor diezelfde laptop,
omdat die kuren vertoont. Bij binnenkomst worden
zij welkom geheten door onze vier vrijwilligers. Cor
en Thea op de dinsdagmorgen en Greet en Joke op
de donderdagmorgen. Zij horen de reden van het
bezoek, bieden koffie aan en initiëren actie. Kleine
klusjes pakken ze zelf op. De grotere zijn voor Ype
en Joop en soms Theo.

Groep 3 Twistvliedschool
op bezoek bij de bakker
Mijdrecht - Groep 3 van de Twistvliedschool is op woensdag 20 januari op bezoek geweest bij bakker
Leonard in Wilnis.
De kinderen mochten samen met
de bakker heerlijke broodjes bakken. De bakker hielp de kinderen erg leuk en samen hebben ze
broodmuizen en broodpoppetjes
gemaakt.
Ook kregen de kinderen uitleg over
hoe het brood gebakken wordt. Aan
het einde van de ochtend kregen de
kinderen de vers gebakken, warme
broodjes mee naar huis.
De kinderen hebben een hele leuke
ochtend gehad.
Hierbij willen wij bakker Leonard
heel erg bedanken voor deze leuke
en leerzame ochtend.

Heel jammer
We vinden het jammer dat het zo
gebeurd is. We hebben het ons aangetrokken en we gaan er wat mee
doen. Ik hoop dat hiermee weer een
stuk bezorgdheid weggenomen is.
Ik heb zelf ook ouder en ik kan me
heel goed voorstellen dat je niet
lekker meer thuis zit als je zoon of
dochter zonder een treken van leven
niet meer thuis komt.
Heeft u enig idee waarom er deze
keer gekozen is om de ouders van
deze drie jongens niet te bellen, omdat je zegt dat ze het bij jullie korps
meestal wel doen als de aangehoudene het vraagt?
Daar kan ik allemaal naar gissen.
Deze dienders hebben gewoon de
wet toegepast. Het zal wel in de
emoties gebeurd zijn. Zo van, je
bent wel oud genoeg om de boel te
slopen, dan kun je ook wel morgenochtend je moeder bellen. Ik kan me
voorstellen dat het zo wel eens gebeurd. Kijk er wordt wel eens bij zo’n
aanhouding gevochten, gescholden,
je wil niet weten wat er soms gezegd wordt. In de emoties reageert
dan soms een diender wel eens van:
je bent oud genoeg om de boel te
slopen, dan ben je ook oud genoeg
om een nachtje zonder je moeder te
zitten. Ik weet wel, dat moet niet zo,
maar ik kan wel meevoelen dat het
soms zo gebeurd.
Vanaf heden gebeurd het niet in ons
korps niet meer. Wij hebben intern
deze afspraken gemaakt en daar
gaan we ons aan houden. De wet is
niet verandert, laat dat duidelijk zijn,
maar wij in De Ronde Venen gaan
het op een andere manier doen”, aldus Dubbelaar.

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Tegenover de ‘bedrijfswoning’ moet hier Pothuizen gaan vestigen

Over deze ‘ bedrijfswoning gaat het. ziet er niet echt bewoond uit

in district Rijn en Venen: aangehouden: meerjarig: thuis wonend en je
wil dat we je ouders bellen, gebeurd
dat direct. Als we ze telefonisch niet
bereiken gaan we even langs.
Dat is inmiddels bij alle collega’s
bekend, dat is ook bij de hulpofficier
van justitie die bij een aanhouding
de voorgeleiding doet bekend. Ook
hij gaat vragen of door de agent gevraagd is of de ouders gebeld moeten worden, en zo ja of dat gebeurd
is.

Maar het blijft niet altijd bij laptops. Ook desktops,
die hoge kasten, geven nogal eens problemen.
Onderschat bijvoorbeeld stof niet. In iedere kast
zitten minimaal twee ventilatoren. Eén voor koeling
van de processor, de andere voor koeling van de
power supply. Dat is het kastje waarin de 220 volt van
het lichtnet wordt omgezet zodat de PC kan werken.
Die laatst genoemde ventilator zuigt lucht aan en
blaast die in de kast. Maar gelijk met die lucht komt
ook stof mee en zeker wanneer die PC thuis op de
grond staat. Na verloop van tijd zet dat stof zich af op
de in de kast gemonteerde onderdelen. Veel van die
onderdelen zijn gesoldeerd, maar sommige, zoals de
processor, het werkgeheugen en uitbreidingskaarten
zitten in zogenoemde slots. Vergelijk die maar met
meerpolige stopcontacten.
Stof heeft de nare eigenschap dat het overal tussen
kruipt. Bijvoorbeeld tussen de pennen van de
processor of die van het werkgeheugen. Bedenk dat
de nieuwste processors tegenwoordig meer dan 900
pennen tellen! Met stof, kan Leiden in last zijn. Dan
krijg je van die rare, steeds wisselende problemen
waar geen touw aan vast te knopen is. Het enige
dat er dan vaak opzit is de kast van binnen schoon
te zuigen en de verplaatsbare onderdelen even los
te trekken en weer terug te zetten. De boodschap is
dan ook, kijk af en toe eens in de kast of er niet te
veel stof in zit en verwijder dat.
Vooral op dinsdagmorgen kan het druk zijn. Assistentie
bij het inhalen van lessen is geen probleem. Het
lesmateriaal is duidelijk en de docenten zijn geduldig.
Mensen die willen internetten zijn altijd welkom. De
koffie komt uit onze DE automaat en kost dan 50ct.
Leden met de laptop of kast onder arm moeten
soms even wachten, want het weer opkrikken van

vervuilde en trage machines kost tijd. Het enige dat
wij bij deze nogmaals vragen is. Help ons, wanneer
u door ons geholpen bent, die inloopochtenden te
kunnen handhaven door een vrijwillige bijdrage in
de groene collectebus. Daarmee kunnen wij een deel
van de onkosten dekken, want die blijven gewoon
doorgaan. Die bus hebben we vanaf heden op een
meer opvallende plaats gezet. Groet Joop

Ons cursus
programma
Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen maandagmiddag 15 februari
en dinsdagmiddag 27 april.
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 2 maart
en woensdagmorgen 21 april.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op donderdagmiddag 4
maart.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen woensdagmorgen 24
februari 2010 en woensdagmiddag 14 april.
Internetbankieren
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 29
januari. Vervolgens elke laatste vrijdag van de maand.
Deze workshop is gratis voor rekeninghouders bij de
Rabobank.
Opfrissen Windows
Vier lessen van twee uur te beginnen op
dinsdagmiddag 2 februari.
Slimmer Internet
Vier lessen van twee uur te beginnen op
donderdagmiddag 4 februari.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen van twee uur te beginnen
donderdagmiddag 29 april.
CD’s en DVD’s branden.
Op dit moment acht inschrijvingen. Datum workshop
volgt.
Andere
Verder organiseren we twee uur durende workshops
over computerbeveiliging, kennismaking met de
computer, CD’s en DVD’s branden en het gratis
tekstverwerkingsprogramma Open Office.
Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we niet
plannen. Een workshop of cursus gaat door bij vijf
of meer deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
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5 weken te gaan!

Wie krijgt
uw stem
op 3 maart?

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur.
Op woensdag 3 maart - tijdens de voorjaarsvakantie bepaalt u wie er zitting mag nemen in de raad voor onze gemeente.
Heeft u uw keuze nog niet bepaald? Maak dan op deze pagina’s kennis met de
lijsttrekkers en lees meer over de standpunten van hun partij. Gaat u voor duurzaamheid
en solidariteit van DUS of voor betere communicatie en minder procedures van
Gemeentebelangen? Bent u voor lage gemeentelijke belastingen en verbeterde
winkelcentra van de VVD of stemt u CDA voor een uitnodigend dorpscentrum en meer
veiligheid op straat? Wilt u meer aandacht voor de leefbaarheid van de wijken zoals de
PvdA? Zet u net als nieuwkomer ChristenUnie in op een veilig Uithoorn dat goed op de
kaart staat? Of kiest u voor een terugkeer van het historisch dorpscentrum en de Lange
brug, waar andere nieuwkomer Ons Uithoorn zich hard voor maakt?
Als u meer informatie wilt, bent u ook van harte welkom bij het politieke café op 3 februari
in het Alkwin Kollege in Uithoorn. Of kom langs in het politieke café op 17 februari in De
Kwakel, locatie basisschool De Zon. Vanaf 19.30 uur kunt u op beide avonden persoonlijk
kennismaken met alle kandidaten.
Zelf op vakantie in de week van de verkiezingen? Laat uw stem niet verloren gaan!
Machtig iemand anders om uw stem uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas
vindt u alle informatie hierover.

Bepaal het mee in Uithoorn, breng ook uw stem uit!

Lage lasten en goede
voorzieningen
Naam:
Fractievoorzitter van:
Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

Nick Roosendaal (39)
VVD
2000
Financieel directeur
bij een bank

“Persoonlijk vind ik ons belangrijkste speerpunt
voor de komende raadsperiode - zeker gezien
mijn achtergrond en de economische crisis - het
beperken van de gemeentelijke lasten richting de
burger. Tegelijkertijd willen we de voorzieningen
zo goed mogelijk op peil houden. In Uithoorn is dit
de afgelopen vier jaar prima gebeurd. We hebben
geen schulden, wel een goed eigen vermogen en de
gemeentelijke heffingen liggen onder het landelijk
gemiddelde. Daardoor zijn we voorbereid op de
periode van bezuinigingen die ongetwijfeld op ons
afkomt.
Bij een economische crisis moet je keuzes durven
maken, kritisch kijken wat je kunt doen en laten.
Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat we
waarmaken wat we beloven. Dat is terug te zien in
het speelbeleidsplan, de ongelijkvloerse kruising van de Zijdelweg met de nieuwe N201, de
kunstgrasvelden bij diverse sportverenigingen en het voorkomen van een busverbinding over
Aan de Zoom.
Voor de komende vier jaar ijveren wij als VVD er dus voor om de lasten niet hoger dan de
inflatie te laten stijgen; Uithoornaars kunnen hun geld immers beter zelf besteden of het
sparen. Daarnaast staat op ons partijprogramma het stimuleren van een goede bereikbaarheid
van onze gemeente met onder andere busverbindingen - daar is al veel in gebeurd: de nieuwe
busverbinding met Schiphol komt achter ons huis te liggen, dat schiet lekker op. Daarnaast
staat de verplaatsing van de Provinciale weg op de agenda. Hiermee komt er meer lucht in de
kern van de gemeente terwijl de doorstroom van het verkeer er door wordt bevorderd.
Uithoorn is een leuke gemeente voor jong en oud en het is goed ondernemen hier. Dat
willen we de komende jaren graag stimuleren door middel van het verbeteren van de
werkgelegenheid en het uitbreiden en moderniseren van de winkelvoorzieningen. Ook
besteden we graag aandacht aan het verbeteren van de veiligheid. Zo werken we preventief
om voorzieningen voor jongeren te realiseren zodat
ze ergens naar toe kunnen, aan de andere kant willen
we duidelijke grenzen stellen. Want het moet hier
ook veilig zijn. Hoe dan ook: we streven naar prettig
wonen in Uithoorn en De Kwakel voor iedereen.”

www.vvduithoorn.nl

CDA: Hart voor Uithoorn
en De Kwakel
Naam:
Lijsttrekker van:
Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

Jordy Keimes (29)
CDA
2004
Eigenaar van
een autobedrijf,
verkoopt occasions

De inwoners van Uithoorn en
De Kwakel zo goed mogelijk
vertegenwoordigen
Naam:
Lijsttrekker van:
Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

“In ons programma voor de periode 2010-2014 neemt
de benutting van de Amstel een belangrijke plaats
in. Vanaf Gouda tot Amsterdam is Uithoorn het enige
dorp waar er in het centrum een aanmeerplaats
is. De omleiding van de N201 en de bouw van de
nieuwe woonwijk Vinckebuurt biedt wat dat betreft
veel kansen: versterking van toerisme en recreatie in
de gemeente, door een dorpscentrum te realiseren
dat levendig en uitnodigend is. En waar cultureel en
historisch erfgoed te proeven is. Dat maakt Uithoorn
een nog gezelliger gemeente om in te wonen.
In het verlengde daarvan ligt het onderwerp ‘veiligheid
op straat’. Uithoorn is geen onveilige gemeente, maar
er zijn wel een paar problemen die we adequaat
moeten aanpakken. Zoals de overlast die sommige
jongeren veroorzaken en de overlast van buitenlandse werknemers die vaak geen goede
huisvesting hebben en hierdoor in overvolle woningen terecht komen. Dat willen we onder
meer doen door waar nodig een alcoholverbod op straat in te stellen en pensions in het
buitengebied te creëren.
Waar ik me zelf graag hard voor wil maken is de bereikbaarheid. Om een voorbeeld te
noemen: er is niet één bus die op het bedrijventerrein komt. Dat is te gek voor woorden. Ook
rechtstreekse busverbindingen naar bijvoorbeeld belangrijke plekken in Amsterdam zijn wat
mij betreft noodzaak. De omleiding van de N201 biedt qua bereikbaarheid veel kansen. Maar
als je je hoofdslagader verplaatst, moet je ook blijven kijken naar de vertakkingen, zoals de
Amsterdamseweg en de Zijdelweg. Een mooi winkelcentrum is bijvoorbeeld prachtig, maar als
je er niet kunt komen, heb je er nog niets aan.
Het CDA is een vooruitstrevende, ondernemende en sociale partij die staat voor een sterke
gemeente die de inwoners centraal stelt. We zijn een brede volkspartij met haar wortels
diep in de samenleving. Wij willen de komende tijd vooral gaan werken aan het dichter
bij elkaar brengen van inwoners, ondernemers en gemeente. Het komt nog te vaak voor
dat de gemeente een plan maakt en daarna naar
de inwoners toegaat. Wat ons betreft moet dat
andersom.”

Sjaak Verhaar (57)
Gemeentebelangen
1996
Werkzaam bij een rozenen gerbera selectie- en
vermeerderingsbedrijf

“Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft
Gemeentebelangen een tien puntenprogramma
opgesteld. Hoog op die lijst staat een betere
informatievoorziening vanaf het gemeentebestuur
naar de inwoners. Neem de plannen rond de
oeververbinding of de bus langs Aan de Zoom;
daar is gewoon slecht over gecommuniceerd. Wij
denken dat je een breder draagvlak voor je plannen
krijgt wanneer je mensen in een tijdig stadium over
plannen informeert, vandaar dit punt. Verder willen
wij ons gaan inzetten voor minder procedures en
minder bureaucratie. Voor iedereen, maar vooral voor
ondernemers. Dat moet volgens Gemeentebelangen
allemaal veel gemakkelijker kunnen.
Als je het hebt over de inrichting van de gemeente,
dan zijn wij voor een opwaardering van winkelcentrum Zijdelwaard en het Legmeerplein.
Voor het Legmeerplein bestaan al wel plannen, maar wij pleiten ook voor voorzieningen voor
de dagvershandel. Dat maakt het winkelcentrum aantrekkelijker voor de bewoners van deze
groeiende wijk. Verder willen we ons hard maken voor de renovatie van de drie flats aan de
Europarei. De bewoners verkeren al een hele tijd in onzekerheid: worden de flats gesloopt of
opgeknapt? Voor Gemeentebelangen is sloop zeker geen optie.
Ook de veiligheid voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel staat bij Gemeentebelangen
hoog op de lijst. Vandalisme moeten we bestrijden met een lik-op-stukbeleid. Ook de
openstelling van het politiebureau in Uithoorn mag zeker uitgebreid worden. Waar mijn
persoonlijke belangstelling naar uitgaat is de agrarische sector, en dan met name de
glastuinbouw, maar ook het jongerenbeleid. Dit omdat ik vroeger zelf in het jongerenwerk heb
gezeten. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken met jongeren geweest, waarbij we hebben
uitgelegd dat wij zeker wat voor ze willen doen, maar dat wij ook iets van hén verwachten.
Het grote voordeel van Gemeentebelangen is dat het een puur lokale partij is. Landelijke
partijen hebben altijd in meer of mindere mate te maken met invloed van hogerhand, maar
wij kunnen gewoon ons eigen plan trekken en
opereren zoals wij willen. Dat betekent dat wij ons
echt helemaal kunnen inzetten om de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen.”

Gemeentebelangen

www.uithoorn.cda.nl

Uithoorn-De Kwakel

www.gemeentebelangen.nl

Nieuwe Meerbode - 27 januari 2010

pagina 13

Jan Mollema (56)
PvdA
1998
Opsporingsambtenaar in
de gemeente Amsterdam

Naam:
Lijsttrekker:
Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

“Als ChristenUnie zijn we nieuw in de
gemeentepolitiek, we doen voor het eerst mee met
de verkiezingen hier. Wij zijn er - als partijleden en
kandidaten op de verkiezingslijst - trots op om in
de dorpen Uithoorn en De Kwakel te wonen. Onze
kinderen groeien hier op, we weten wat er speelt in
deze gemeente. Daarom willen we graag vanuit ons
geloof een bijdrage leveren aan samen leven, samen
werken en samen delen in Uithoorn.

Daarnaast zal de PvdA zich blijven inzetten voor
de leefbaarheid van de buurten. De wijken in de
gemeente horen wat ons betreft groen, schoon en
veilig te zijn. En met name aan dat laatste schort het
nog wel eens. De oplossing ligt volgens onze partij
bij een goede burgerparticipatie; als je mensen een
eigen verantwoordelijkheid geeft, zullen zij zich ook
actief gaan inzetten voor een veilige buurt.
Een ander belangrijk punt in ons programma is de armoedebestrijding. Uithoorn is een rijke
gemeente, maar we kennen ook een arme kant. Wat hier de gevolgen van de recessie zullen
zijn, is nu nog niet duidelijk. Vaak merk je zoiets pas na een aantal jaren. Wij zullen hier echter
alert op blijven en proberen ervoor te zorgen dat iedereen aan het sociale leven in Uithoorn
kan blijven meedoen. Het is voor ons ondenkbaar dat mensen in een isolement komen
vanwege hun financiële situatie. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden. Vanuit het Rijk
krijgt de gemeente steeds minder middelen, maar wij vinden dat de lasten voor de inwoners zo
laag mogelijk moeten blijven. Vooral voor de minima, die blijven onze aandacht houden.
In de afgelopen vier jaar zijn goede resultaten geboekt met de PvdA in het college. Een paar
voorbeelden: er zijn mooie kinderspeelplaatsen gekomen in alle wijken, de buitenruimte bij de
flats is opgeknapt en het armoedebeleid van de gemeente is sterk verbeterd. Er zijn in deze
periode veel plannen gemaakt die in de komende periode moeten worden uitgevoerd. Denk
aan het opknappen van het dorpscentrum, het Legmeerplein en de omlegging van de N201.
De PvdA wil graag mede vorm geven aan de uitvoering van alle plannen. Samen met de
inwoners van Uithoorn, want hun inbreng is van het
grootste belang.”

www.uithoorn.pvda.nl

Uithoorn/De Kwakel

www.uithoorn.pvda.nl

“Een van de zaken waarvoor de PvdA zich de
komende tijd hard wil maken, is het beschikbaar
maken van betaalbare woningen voor starters binnen
de gemeente. Daar is momenteel een groot tekort
aan, dat geldt zowel voor koop- als huurhuizen. Er zijn
voldoende woningen, daar ligt het niet aan, maar die
zijn nauwelijks bereikbaar voor nieuwkomers op de
huizenmarkt. Daardoor vallen nu veel mensen buiten
de boot en dat willen wij graag veranderen.

Benno van Dam (46)
Ons Uithoorn
2002, daarvóór
politicologie gestudeerd
Regiocoördinator Wonen,
regio Alkmaar

De ChristenUnie is bij uitstek een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan, juist in
tijden waarin er bezuinigd moet worden. Onze keuzes baseren wij op ‘naastenliefde’: vanuit die
liefde voor elkaar zorgen en vanuit die liefde elkaar wijzen op de eigen verantwoordelijkheid.
We zijn als inwoners van Uithoorn op elkaar aangewezen. We moeten het samen doen.
Daarom wil de ChristenUnie de komende
raadsperiode graag meedenken, meebeslissen en
meehelpen om Uithoorn en De Kwakel nog mooier en
beter leefbaar te maken.”

www.uithoorn.christenunie.nl

Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

“Een speerpunt van Ons Uithoorn is het herstel van
het historische dorpsgezicht. Met de aanleg van de
N201 in 1939 werd een raadhuis annex postkantoor
gesloopt, een binnenhaventje gedempt en een houten
brug met dubbele klap afgebroken. Het dorpscentrum
werd in tweeën gehakt, ook in Amstelhoek. Laten
we eerlijk zijn: het dorpscentrum is daardoor zielloos
geworden. Nu de N201 omgelegd wordt, hebben
we een unieke kans om het centrum opnieuw in
te richten. Wat ons betreft wordt de Irenebrug
gesloopt en komen het historische binnenhaventje
en de historische Lange brug terug. Hiermee wordt
de Amstel bij het dorp betrokken en ontstaat een
authentieke gezellige sfeer. Dit is een belangrijke
succesfactor voor een levendig winkelgebied.
Ons Uithoorn is een nieuwe politieke beweging met als centraal uitgangspunt: ‘Uithoorn is van
ons allemaal’. Wij willen vooral contact met mensen die niet zoveel hebben met lokale politiek.
Mensen die niet altijd stemmen of inspraakavonden bezoeken, maar wel een mening hebben.
Wij werken van buiten naar binnen; wat we in de samenleving tegenkomen, is bepalend voor
ons handelen. Dat betekent dat we vooral moeten communiceren met de bevolking en zo
weinig mogelijk in het gemeentehuis komen. De meest interessante dingen staan niet altijd in
de vergaderstukken.
Het is niet de bedoeling alleen maar de geluiden uit de samenleving te vertalen naar
statements in de gemeenteraad. We gaan een stapje verder door mensen te ondersteunen bij
het nastreven van hun doelen. Een voorbeeld: laatst belde een 10-jarig jongetje bij me aan. “Jij
zit toch in de politiek?”, vroeg hij. “Kun jij er dan voor zorgen dat in De Legmeer een skatebaan
komt?” In plaats van hem simpelweg te verwijzen naar de gemeente of buurtbeheer, wil ik
helpen door bij een wethouder of ambtenaar te vragen naar de mogelijkheden. Maar hij zal zelf
z’n best moeten doen om de skatebaan te krijgen, bijvoorbeeld door een ontwerp te maken en
handtekeningen te verzamelen. Je kunt Ons Uithoorn daarmee vergelijken met een makelaar,
die mensen met idealen in contact brengt met het gemeentebestuur.”

Ons
www.onsuithoorn.nl

Ook heeft de ChristenUnie echt iets nieuws. Weinig mensen weten dat onze gemeente aan de
provincies Zuid-Holland en Utrecht grenst. De ChristenUnie wil Uithoorn gaan promoten als
hét ‘Drie Provinciën Punt’ van de Randstad. Een nieuw Natuur- en Milieu Educatief Centrum
en horecagelegenheden als een pannenkoekenrestaurant zijn goed voor de economie en
kunnen op dit mooie punt aan de Amstel gevestigd worden. Wandel- en fietsroutes kunnen hier
ook vandaan vertrekken.

Naam:
Lijsttrekker van:

Uithoorn

www.onsuithoorn.nl

In het dagelijks leven:

Er gaat hier veel goed maar wij denken dat er ook
zaken beter kunnen. Veiligheid vind ik persoonlijk
een belangrijk onderwerp. We schrokken van de
veiligheidsrapportage van de Politie AmsterdamAmstelland waaruit bleek dat onze gemeente op dit
moment één van de onveiligste gemeenten in de regio
is. Het zou goed zijn om aan te sluiten bij Burgernet:
een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie waarbij inwoners
direct helpen bij de opsporing van bijvoorbeeld een persoon na een inbraak, een gestolen
auto of vermist kind. We willen ook meer blauw op straat. Niet alleen vanwege de controle: de
wijkagent op de fiets die iedereen kent - ook de jongeren - creëert op meerdere manieren een
gevoel van veiligheid. Ook de verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda.

Duurzaamheid en echt
luisteren naar inwoners

Terug naar een historisch
dorpsgezicht
Naam:
Lijsttrekker van:
Politiek actief sinds:

Ramon Barten (37)
ChristenUnie
Zomer 2009
Locatiemanager van een
woonzorgcomplex

Peter Timmer
DUS!, een samenwerking
tussen GroenLinks en D66
2001 in Uithoorn, daarvoor
in Ouder-Amstel
Teamleider op een
accountantskantoor

“In juni 2009 besloten D66 en GroenLinks in Uithoorn
tot een krachtenbundeling. We werkten al veel samen
maar dan als twee aparte fracties. Dat heeft de
basis gelegd voor een solide samenwerking. Onder
de naam DUS! - Duurzaam Solidair - verwachten
wij meer raadszetels dan wanneer GroenLinks en
D66 apart zouden opereren. Hierdoor kunnen wij
meer voor u als inwoner of ondernemer betekenen.
DUS! is er echter niet alleen voor GroenLinks- en
D66-stemmers maar voor iedereen die graag een
progressief geluid wil horen en laten horen.
Duurzaamheid staat hoog op onze agenda:
versterking van groene ruimte en natuur,
energiebesparing en lokale opwekking van schone
energie met windmolens en zonne-energie. Daarnaast is solidair zijn ons uitgangspunt.
Solidair zijn met elkaar: we vormen samen deze gemeente. Onze visie hebben we vertaald
in 12 concrete programmapunten. Zelf vind ik ‘Meer te doen voor jongeren’ een belangrijk
onderwerp. Laten we zorgen voor locaties waar jongeren naar toe kunnen, activiteiten waar
ze aan deel kunnen nemen. Regel dat ze ergens heen kunnen in plaats van ze alleen maar
lastig te noemen! Ook oud en jong in contact brengen met elkaar vind ik waardevol, dat voedt
de gemeenschap. Jong kan oud helpen met de nieuwe technologieën: met mobieltjes en
computers. Oud kan er voor jong zijn met hun levenservaring. Contact is het beste wapen om
overlast te bestrijden.
Een derde belangrijk punt op ons verkiezingsprogramma vind ik het luisteren naar de
inwoners. Dat is de afgelopen jaren wel ingezet maar niet altijd goed gelukt. Als je een
inspraaktraject start rond de bussluis in Meerwijk en je stopt daarmee omdat de meningen je
niet bevallen, doe je niet aan inspraak. Het organiseren van platforms en inloopbijeenkomsten
moet doorgaan maar er dient echt geluisterd te worden naar wat mensen te zeggen hebben.
Mijn persoonlijke favoriet op onze lijst is de energiebesparing: het opwekken van schone
energie. Gezamenlijk kunnen we hier een windmolen
realiseren en zonne-energie stimuleren. Daar zit
toekomst in. Duurzaamheid stond eerder op de
Duurzaam Solidair
gemeentelijke agenda en er is zelfs een convenant
ondertekend maar er is niets mee gedaan. Wij kunnen
hierin nu een grote stap zetten, als de wil er is.”

www.dus-uithoorn.nl

GroenLinks en D66

www.dus-uithoorn.nl

Naam:
Lijsttrekker van:
Politiek actief sinds:
In het dagelijks leven:

Samen delen én
verantwoordelijkheid geven

www.uithoorn.christenunie.nl

Een sociaal gezicht geven aan
de gemeente
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Gemeente Uithoorn op
Centrum voor Jeugd
Vragen moet je kunnen
stellen, niet opkroppen
Vragen stellen over opvoeding of bijvoorbeeld het bespreken van problemen thuis, dat kan vanaf januari 2010
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In deze ingewikkelde tijden staan ouders er vaak alleen voor als
het gaat om hun opgroeiende kinderen. Daarbij zijn kinderen en jongeren blootgesteld aan een overvloed aan
keuzes. Vroeger hadden mensen vaker een netwerk om zich heen waar ze terecht konden met hun vragen.
Tegenwoordig missen we dat een beetje. Daar springen we met het CJG op in; de lege vlek invullen die er is
tussen in eigen kring zaken oplossen en bureau Jeugdzorg inschakelen.
Het hoeft ook niet om hele grote problemen te gaan. Ouders en jongeren kunnen bij het CJG terecht met
alle vragen waarmee ze rondlopen en die ze niet echt kunnen of durven bespreken in hun eigen kring. Geen
enkele vraag is raar en er is altijd een antwoord. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Onze dochter van drie heeft een hele
sterke wil, hoe gaan we daarmee om?’ ‘Hoe vertellen we ons kind dat we gaan scheiden?’ ‘Hoe voorkom ik dat
het eten een machtstrijd wordt?’ of ‘Al mijn vrienden mogen uit en ik niet, wat kan ik doen?’
In ons land worden kinderen van nul tot vier jaar intensief gevolgd via het consultatiebureau. Daarna worden ze eigenlijk los
gelaten. Terwijl een kind juist in die opvolgende periode zich geestelijk enorm ontwikkelt en er veel kan gebeuren. Het CJG is
wettelijk verplicht, maar het is ook één van de actiepunten uit de in november 2008 door de Uithoornse gemeenteraad vastgestelde jeugdnota ‘alle kansen nu voor later’: een herkenbare plek waar ouders en jongeren snel en adequaat worden geholpen bij
opvoeden en opgroeien. We krijgen door het CJG pas echt goed zicht op welke vragen er leven bij mensen. We kunnen ervan
leren en hierop inspelen met voorzieningen. Of bijvoorbeeld speciale workshops ontwikkelen die dieper ingaan op een bepaalde
problematiek waar veel mensen mee worstelen.
De speciale website krijgt ook een belangrijke plek. Die kunnen we steeds verder ontwikkelen en aanpassen, naarmate we meer
inzicht krijgen in de vragen die mensen hebben. Ik stel me zo voor dat we een overzicht van veelgestelde vragen maken. En
natuurlijk een mogelijkheid om anoniem vragen te stellen waar je dan binnen een bepaalde tijd antwoord op krijgt. In de Amstelland regio ziet zo’n website er waarschijnlijk anders uit dan bijvoorbeeld op de Veluwe. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen.
We krijgen als gemeente steeds meer verantwoordelijkheid voor vragen en problemen van inwoners, daar moeten we ons aanbod dan ook goed op afstemmen. Soms kan een klein advies of een tip
iemand net de goede richting op helpen. Daar doen we het voor.

Mijn kind
wordt gepest...
Wat kan ik daar
aan doen?

Monique Oudshoorn-van Egmond, wethouder Jeugd
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pent
en Gezin!

Alles over
opvoeden en
opgroeien...

Mijn ouders
gaan scheiden...
Wat nu?
Wat is het CJG?
Een plek waar je met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt.
Over je kind, over jezelf of over je ouders. Wij vinden geen enkele vraag raar - hoe klein, onschuldig
of ingewikkeld ook. Je kunt je vragen stellen via de website, de telefoon of even langskomen. Je krijgt
altijd een antwoord. Handig, want iedereen kan wel wat tips gebruiken over opvoeden en opgroeien.

Waarom zou ik naar het CJG gaan?
Omdat het normaal is om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Opvoeden en opgroeien gaat niet
altijd vanzelf. Bij het CJG staat er steeds een medewerker voor je klaar. Die denkt mee, geeft praktische tips en
kijkt welke oplossing bij jou past of weet waar je met je vraag terecht kunt.

Is het anoniem?
Als je wilt noteert het CJG alleen jouw vraag, niet je naam of adres. Het gaat erom dat je op weg geholpen
wordt. Ook jongeren met bijvoorbeeld vragen over zakgeld, ruzie, drugs, alcohol en seks zijn welkom.

Hoe vind ik het CJG?
Je kunt ons bellen op 0900-1001060 (7,5 cent per gesprek), mailen via de website en binnenwandelen tijdens
de spreekuren van het CJG. Of je bezoekt de website www.cjgamstelland.nl.
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Regionaal knooppunt CJG Amstelland
Laan van de Helende Meesters 4
1186 AM Amstelveen
0900-1001060 (7,5 cent per gesprek)

Lokaal inlooppunt CJG
Consultatiebureau Uithoorn
Amstelplein 409, 1421 SH Uithoorn
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Zaterdag 30 januari a.s: Swingen tijdens

de Jazz & Blues night in Uithoorn
Café De Gevel:
Bij café De Gevel kunt u genieten van Yeah Baby. Yeah Baby is een 3mans rockabilly formatie. Ze spelen volvette, stevige, beukende Rockabilly en Rock & Roll met hier en daar een vleugje swing en Blues.
De band bestaat uit Erik-Jan van de Worp (gitaar & zang), Evert van de
Worp (drums & zang) en Paul Nagtegaal (contrabas & zang).
Yeah Baby ging in 2001 van start met het spelen van covers van o.a.
Elvis Presley, Eddy Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, Chuck Berry en
de Stray Cats. Inmiddels is het repertoire uitgebreid en zijn veel nummers in een nieuw jasje gestoken waar duidelijk veel Yeah Baby aanwezig is!
De bandleden zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen, de broers
Evert en Erik-Jan spelen al vanaf 1985 actief samen in diverse (Rock)
bands, waarvan de laatste jaren samen met Paul in de Rockband The
Mess, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus; back to the
Roots, lets’ play Rock & Roll!
De kracht van Yeah Baby is de variatie in nummers, van authentieke
Rockabilly tot stampende Rock & Roll, De meerstemmige samenzang,
de sound van de Gretsch gitaar, de slappende contrabas, het opzwepende ritme van de drums en natuurlijk het enthousiasme waarmee
de band een liveoptreden neerzet!
Yeah Baby ! Rockabilly rules !

Café de Herbergh 1883:

ning up his stratocaster and blowing up his amps he’ll be rockin’ like
there’s no tomorrow…………………..Boogie !!!!!!!!!!!!!!
Op saxofoon: Een van de beste saxofonisten van Nederland Robbert
Tuinhof, heeft gestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium en
heeft in tientallen bands en aan projecten mee gedaan, hij vertoonde
o.a. zijn kunsten bij Chick Rodgers & The Southside Bluesrevue.

Het Oude Spoorhuis

Zaterdag 30 januari wordt het weer groot feest in Uithoorn tijdens het
alweer vierde Jazz en Blues Festival. Zoals u kunt lezen zal het bij café
Drinken en Zo, café de Gevel, café de Herbergh en in het Oude Spoorhuis weer een genot zijn om te vertoeven. Bij café de Herbergh kunt
u gaan genieten van Mr Boogie Woogie en The Firesweep Bluesband
featuring Guitar Ray.
Een band waar je niet veel over hoeft te vertellen. Een band die al jaren bekendheid geniet en die je, als je ze eenmaal gehoord hebt, nooit
meer wil missen. Mr Boogie Woogie (aka) Eric-Jan Overbeek is geboren
in Nieuw Vennep en heeft van jongs af aan piano gespeeld. Hij kreeg
het dan ook met de paplepel ingegoten als oudste zoon van Jan en Bep
Overbeek. Als hij achter de piano zit swingt het de pan uit. Samen met
zijn band staat hij garant voor een fantastische avond.

Bij Het Oude Spoorhuis vindt u het Jazz Quartet Mikado. Ook deze band
heeft niet veel woorden nodig. Een band die zijn naam al heeft gevestigd en die niet voor de eerste keer zijn opwachting maakt tijdens de
Uithoornse Jazz en Blues Nigth. Kortom: het wordt gezien het muziekaanbod weer een geweldig muziekspektakel in Uithoorn.

Café Drinken & Zo
Bij café Drinken en Zo swingt u deze avond weer de tent uit met The
Little Boogie Boy Blues Band! De Little Boogie Boy Bluesband is een
belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago-blues. De
kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogieboy’
Meijer worden in blueskringen hoog aangeschreven. Gezegend met
een hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet
Little Boogie Boy steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. Hij
leeft voor de blues en dat verklaart ook zijn vele reizen naar Chicago.
Op 19-jarige leeftijd speelde hij daar al met grootheden zoals Magic
Slim, J.W. Williams en John Primer. Jong als hij destijds was gaf deze
laatste hem de bijnaam Little Boogie Boy. Een treffende artiestennaam
die hij dankbaar aan z’n band koppelde. Voor deze avond zijn er naast
The Little Boogie Boy Blues Band nog een stel geweldige muzikanten
uitgenodigd. En wel Soutside Blues Revu gitarist :Armando Jansen!
Blueszanger en gitarist: J.P. Rena! De man waarvan gezegd wordt: Bur-

Uithoornse Jazz & Blues Night
Sponsor: Martin’s Smart Deal Uithoorn

Café Drinken en Zo

Little Boogie Boy Blues Band

met gastoptredens van:

Jean Paul Rena Armando Jansen en
Robert Tuinhof
Café De Gevel

Yeah Baby
Café De Herbergh 1883

Mr. Boogie Woogie &
The Firesweep Bluesband
featuring Guitar

Ray

Het Oude Spoorhuis

Jazz Quartet Mikado

Zaterdag 30 januari

Het 4e Jazz & Bluesfestival van uithoorn

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 27 januari 2010
wethouders, raadsleden en andere
aanwezige. Als eerste werd natuurlijk uitgelegd waarom deze taartactie was, daarna werd er toch nog
even gevraagd aan de Burgemeester, Wethouder en raadsleden waarom de scouting toch altijd moet
wachten.
De Admiralengroep over hun onzekere toekomst waar ze naar toe
moeten als hun plek plaats moet
maken voor woningbouw en voor de
St. Joannesgroep geldt dat ze wel
eens willen weten wanneer het bestemmingplan ten aanzien van hun
nieuwbouw nu een keer rond is.

Scouting Uithoorn
trakteerde gemeente op taart
Uithoorn - Afgelopen donderdag
avond 21 januari om 19.00 was het
eindelijk zover. Alle scouts uit gemeente Uithoorn van de St. Joannesgroep en de Admiralengroep
waren massaal naar het gemeentehuis gekomen. Tijdens deze eerste raadsvergadering van 2010 hebben de scouts taart aangeboden
aan Burgemeester Spruit, wethouders en raadsleden vanwege het
100 jarig bestaan van Scouting Nederland
Bij binnenkomst in het gemeentehuis stond er netjes limonade, koffie
en thee klaar voor de scouts en hun
begeleiders. Om stipt 19.00 mochten we de raadzaal in, maar helaas
konden ze niet allemaal naar binnen
daarvoor waren er te veel scouts. Er
waren totaal ruim 100 scouts inclusief hun leiding aanwezig. Teveel om
allemaal de raadzaal in te mogen.
Daarom werd besloten om de jongste leden naar binnen te laten gaan
en de oudere leden en begeleiders
konden van achter de glazen wand
volgen wat er allemaal gebeurde

Na dit woordje werden door leden
van de Admiralengroep en de St.
Joannes totaal 2 taarten aan de gemeente aangeboden, de taarten zagen er erg smakelijk uit en waren
voorzien van het speciale landelijk
jubileum logo van Scouting Nederland.
Na het uitreiken van de taarten
duurde het nog even tot de rust wat
teruggekeerd in het gemeentehuis
van Uithoorn, want het was even
een ware file vorming voor de uitgang. Deze werd veroorzaakt door
de scouts beter bekend als de Welpen, Zeeverkenners en Loodsen van
de Admiralengroep uit Uithoorn en

jaar is gewerkt, wordt het nachtelijk
leven van de bosuil gevolgd en zijn
vele unieke beelden ontstaan.
Het tweede deel bevat een serie van
het nachtelijk leven van de kleine
ongeveer 20 cm grote steenuil. Dit
uitlje leeft veel meer dan de andere uilen van insecten en in mindere
mate van muizen. Verder zullen alle in Nederland voorkomende uilen
behandeld worden alsmede de biotopen (leefomgeving) waarin ze leven. De lezing vindt plaats op 2 februari om 14.00 uur in de Schutse
aan de Merodelaan
De toegang voor NVVH-leden is
gratis; niet-leden betalen 1,50.

Geluidsmeetpunt bij KDO
De Kwakel - In mei 2009 heeft de
gemeenteraad van de Gemeente Uithoorn opdracht gegeven tot
het plaatsen van 5 geluidsmeetpunten die het vlieggeluid van Schiphol
meten en vastleggen. Hierdoor beschikt Uithoorn over een eigen geluidsmeetnet, waar zowel de inwoners als de gemeente de gegevens
van kunnen raadplegen. Dit geluidsmeetnet kan dus helpen om de discussies met Schiphol beter te voeren.
Daar ook De Kwakel geregeld last
heeft van het vliegtuiglawaai is er
ook gezocht naar een geschikte locatie in De Kwakel. Vanaf heden is
er op het KDO complex een meetpunt ingericht dat precies het geluidsniveau meet van de vliegtuigen

die overkomen. Op deze manier kan
bekeken worden gehouden of het
geluidsniveau binnen de afgesproken normen blijft.
Het meetpunt is door het bedrijf Geluidsnet neergezet. Meer informatie en ook de meetresultaten kunt
u vinden op hun website, www.Geluidsnet.nl. Als u vervolgens kijkt bij
project en vervolgens bij Uithoorn
vindt u het geluidsmeetpunt dat op
ons complex staat. U kunt hier live
de meetresultaten vinden.
KDO vindt het belangrijk om ook
dit soort initiatieven te ondersteunen die belangrijke informatie kunnen verschaffen voor het woongenot van de inwoners van onze gemeente. Sporten en woongenot liggen wat ons betreft dicht bij elkaar.

U komt toch zeker ook?

in de raadszaal. Nadat de zaal gevuld was met alle scouts compleet
in hun scoutingblouse werd een van

de voorzitters van de Scouting gelegenheid geboden om een woordje te richten tot de Burgemeester,

Uithoorn - Afgelopen zondag (24
januari) heeft kinderkoor Xing een
spetterend optreden gegeven in een
bomvolle zaal The Mix met liedjes uit
diverse bekende en minder bekende musicals. Het optreden begon en
eindigde met een liedje uit de populaire tienerfilm High School Musical. Bijna twintig oud-leden kwamen het koor versterken; het klonk
fantastisch!
Verder klonken er liedjes uit de musicals Annie (Tomorrow), Ciske de
Rat (Krijg toch allemaal de kolere),
Nijntje, Kikker en Kleine Ezel en uit
de overbekende musical Sound of
Music. Bij sommige liedjes werd gedanst en bij de liedjes uit Kleine Ezel
werd toneel gespeeld. Ook mochten
de kinderen allemaal solo zingen, en
dat deden ze prachtig!
Als intermezzo was er een bijzondere circusact door dirigente Ireen met

Mooie avond in de Mix
publiek. De band tourde door Europa om hun nieuwe cd te promoten
en deden zodoende ook Uithoorn
aan.
De band zal zeker nog eens terugkeren in The Mix!

Start muzikaal jaar KnA
Uithoorn - Het harmonieorkest van
muziekvereniging KnA gaat dit nieuwe jaar muzikaal van start. Om u allen een muzikaal jaar toe te wensen geven zij op 30 januari 2010 het
jaarlijkse midwinterconcert.
Het harmonieorkest onder leiding
van Ruud Pletting zal mooie muziekstukken te horen brengen. Zij spelen de mooiste stukken uit de opera La Fanciula Del West van Giacomo Puccini, het arrangement wat zij
spelen is van Johan de Meij. Ook
spelen zij el Torico de la Cuerda van
Luis Serrano Alarcon en de Piet Hein
Rhapsodie door v. Anrooy-Steyn.
Het harmonieorkest speelt dit jaar
ook in samenwerking met de Sopraan Ireen van Bijnen, het kinderkoor Xing en met het Soul & Motownkoor D-F!ne onder leiding van
Julia Scepanovic. Met Ireen van Bijnen en het kinderkoor Xing zullen zij
alle bekende liedjes van the Sound
of Music geschreven door Richard
van Rodgers aan u laten horen.
Liedjes zoals sixteen going on seventeen, do re mi en edelweiss.

Uithoorn – Uilen doen het ’s nachts.
Een dialezing over uilen bij NVVHVROUWENNETWERK, door de heer
E.v.d.Laan, dinsdag 2 februari 2010
om 14.00 uur in de Schutse.
Uilen doen het ’s nachts. Dat weten we allemaal, maar wat doen uilen zoal in de nacht? In deze interessante dialezing gaat men kijken wat uilen in de nachtelijke uren
doen. Men weet dat ze muizen vangen en voeren aan hun jongen of ze
zelf opeten. Uilen hebben speciale aanpassingen om zich in de duisternis te kunnen oriënteren en hun
prooi te vangen.
In deze serie, waaraan ongeveer 6

Bewonersoverleg Oude Dorp:

de Welpen, Kabouters, Verkenners,
Gidsen en Stam van de St. Joannesgroep uit De Kwakel.

Wervelende musicalshow
door kinderkoor Xing

Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
een mooie avond in The Mix met de
Zweedse band Manimal.
Vooral de fenomenale zanger Samuel had binnen de korste keren de
harten veroverd van het Uithoornse

Uilen doen het ’s nachts

Verder zal Ireen van Bijnen samen
met het harmonieorkest nog enkele
operastukken te gehoren brengen
zoals Habanera uit Carmen van Bizet en Angelo del Cielo van Giacomo Puccini.
Het Soul & Motownkoor zullen u
verbazen met hun uitvoering van
Celebration, heal the World van Micheal Jackson, All night long en nog
veel meer.
Wij hopen u te zien op 30 januari 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 geopend. De
kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 16
januari bij Krijtenberg (dorppstraat
24), Ten Hoope boekhandel (zijdelwaardplein 74) en het KnA gebouw
(legmeerplein 49), de kosten van
het kaartje is 7,50 euro. Aan de zaal
kunt u natuurlijk ook kaartjes kopen,
maar dan zijn ze 9 euro. Muziekvereniging KnA hoopt u te zien om er
een geweldige muzikale avond van
te maken! Tot dan!

haar drie eigen kinderen, waarvan er
twee op een circusvereniging zitten.
Op muziek uit de musical Chicago
werd er gejongleerd, gefietst op de
eenwieler, gebalanceerd op de rolbalans en werden soms zeer spectaculaire acrobatische trucs gedaan.
Het publiek wist dit onverwachte intermezzo zeer te waarderen.
Maar de vaders en moeders, opa’s
en oma’s kwamen natuurlijk vooral hun eigen kroost van kinderkoor
Xing bewonderen. Ze konden trots
zijn op de prestaties van hun kinderen! Kinderen die het leuk vinden
ook te komen meezingen, kunnen
via de website www.kinderkoorxing.
nl een mailtje sturen.
Aanstaande zaterdag (30 januari)
zal het kinderkoor meewerken aan
het Midwinterconcert van harmonie
KnA om 20.00 u in de aula van Thamen, Den Uyllaan te Uithoorn.

Uithoorn - Op 2 februari a.s. vindt
het eerstvolgende bewonersoverleg
Oude Dorp plaats en alle inwoners
van deze buurt zijn voor dit overleg
van harte uitgenodigd. De aanvang
is 19.30 uur, de locatie De Ponderosa, Plesmanlaan 27 in Uithoorn.
Een bewonersoverleg vindt in de regel zo’n twee tot vier maal per jaar
plaats en heeft een aantal functies.
Zo biedt het u als buurtbewoner de
mogelijkheid om andere bewoners
van uw buurt te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over
de leefbaarheid in uw buurt. Verder
biedt het buurtbewoners met eigen
ideeën of wensen de mogelijkheid
te onderzoeken of hun plannen ook
door andere bewoners worden gedragen. Tijdens een bewonersoverleg ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader te
onderzoeken en eventueel samen
uit te voeren: zo kunnen bewoners

Uithoorn - Efficiënt lichaamsgebruik in het dagelijks leven is het
onderwerp van deze kortdurende
cursus. Hoe kunt u allerlei dagelijkse handelingen als lopen, staan, liggen, opstaan en zitten zo uitvoeren
dat ze minder energie en kracht kosten. Het resultaat is dat u na de cursus alles langer kunt blijven doen en
minder kans loopt op overbelasting.
De cursus is geschikt voor mensen

Er zijn altijd leden van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt
inwinnen over het verzamelen van postzegels.
Ruilen, kopen, verkopen in
een ontspannen sfeer, dat
vindt je op deze ruilbeurs.
Ook zijn er de vertrouwde
handelaren aanwezig.
Ook de jeugd is zeer zeker
welkom om te ruilen en voor
eventuele vragen over het
verzamelen van postzegels.
De ruilbeurs is open van
10.00 uur tot 15.00 uur. Het
adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

die door een bewuster lichaamsgebruik meer uit zichzelf willen halen.
De cursus is praktisch gericht.
Duur van de cursus: 4 bijeenkomsten van 1 uur, van 13.30- 14.30 uur
op vrijdag. Start:12 februari. Graag
opgeven voor 5 februari.
Locatie:wijksteunpunt ‘t Buurtnest,
Arthur van Schendellaan 59, ingang
achterzijde(pleinkant)!Kosten 19 euro incl. koffie.

Politie houdt
rijder onder
invloed aan

Uithoorn - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de
Filatelisten Vereniging Uithoorn is er en wel op zaterdag 6 februari 2010.

Zoals vanzelfsprekend is het
op deze beurs altijd gezellig
om er te praten over de filatelistische hobby bij een kopje koffie.

Bent u geïnteresseerd in deelname
aan dit overleg?
Dan zien we u graag verschijnen op
2 februari a.s. Wilt u op voorhand de
notulen van het voorgaande overleg ontvangen of onderwerpen aan
de agenda toevoegen, dan kunt u
bellen naar 06 55 343141 of mailen
naar fhuijbregts@cardanus.nl.

Effectief bewegen voor
55-plussers

Filatelisten
Vereniging
Uithoorn

Het is de tweede ruilbeurs
van dit seizoen, en er is ruimte genoeg om postzegels te
ruilen in het Wijksteunpunt
Bilderdijkhof.

zich verenigen om samen sterker te
staan. Tenslotte geeft het buurtbeheer Oude Dorp de mogelijkheid,
onderwerpen aan ú als buurtbewoner terug te koppelen en met u af te
stemmen. Het bewonersoverleg Oude Dorp is voor iedere buurtbewoner van het Oude Dorp toegankelijk: het is immers een overleg ván
buurtbewoners vóór buurtbewoners
en vaak zelfs dóór buurtbewoners.
Het wordt begeleid door Frans Huijbregts, uw opbouwwerker van Welzijnsinstelling Cardanus.

Dammen:

De Vorst regeert in
De Kwakel
De Kwakel - Net nu de ene vorst
zich wat terugtrekt is de andere
vorst in op mars. Leo Hoogervorst
wel te verstaan, hij nam de koppositie over in de onderlinge competitie van Kunst & Genoegen. Dit ging
tegen Jan Bartels niet zonder slag
of stoot. Eerst kwam Leo al vrij snel
een schijf voor, maar werd vervolgens verrast door een damcombinatie van Jan. Leo is echter op zijn
sterkst als hij met zijn rug tegen de
muur staat, in het eindspel wist hij
nog op verrassende wijze Jan te
verschalken. Wim Kunst heeft op
dit moment de minste verliespunten, maar zal wel zijn inhaalwedstrijden moeten winnen om Leo in
te halen. Zo zijn er op dit moment
meerdere kandidaten voor de titel,
verrassend genoeg ook Kees Harte

die een goed seizoen doormaakt en
zelfs Wim Keessen wist te verslaan.
Wim Keessen wist wel in de beker
de koppositie te veroveren door Piet
van der Poel te verslaan.
Voorlopig staan eerst bondswedstrijden op het programma, waarin
zowel het 1e als 2e team van K&G
nog kansen heeft op de 1e plaats in
de 1e klasse van de dambond.
1. L. Hoogervorst
10-16
2. A. Voorn
9-15
3. P. v.d. Poel
10-14
4. W. Konst
7-12
5. R. de Jong
8-12
6. K. Harte
8-12
7. W. Keessen
9-12
8. J. Harte
9-8
9. P. Terlouw
9-8
10. J. Bartels
10- 6

Uithoorn - In de nacht van dinsdag 19 januari op woensdag 20
januari is omstreeks een uur op
de Klucht een 48-jarige automobilist uit Uithoorn aangehouden.
De politie zag de man met hoge snelheid rijden op de Wiegerbruinlaan. Bij controle bleek de
man geen rijbewijs en kentekenbewijs bij zich te hebben. Ook
kon hij zich niet legitimeren. De
bestuurder moest een blaastest
afleggen waaruit bleek dat hij teveel alcohol had gedronken. Hij
is meegenomen naar het bureau
waar een promillage van ruim 1.0
werd vastgesteld. De man is met
een bekeuring en een rijverbod
van vier uur naar huis gestuurd.

Politie arresteert
minderjarige
automobilist

Uithoorn - Zondagmiddag heeft
de politie omstreeks half vier uur
op de T.J. Twijnstralaan een 15jarige automobilist uit Uithoorn
aangehouden. De bestuurder
trok door zijn rijgedrag de aandacht van agenten. Bij controle bleek hij niet in het bezit te
zijn van een rijbewijs of identiteitskaart. Ook was het voertuig
niet verzekerd en APK-gekeurd.
De minderjarige automobilist is
meegenomen naar het bureau
en met een proces-verbaal huiswaarts gekeerd.
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

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

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

Je kan niet vroeg genoeg
beginnen

Ik vond dit wel een foto om naar jullie toe te sturen. Mijn kleindochter
Gwen zat op de wc en wou de krant. Ze zei: “net als opa”.
Nou het is voor jullie een goed teken en je kan niet vroeg genoeg beginnen toch.
Met vriendelijke groet Mary Kok uit Mijdrecht.

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Brrr …., wat is het koud
B-Boys breaken er op los
bij Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen dinsdag vond
de laatste les plaats van deel I van
de breakdancecursus van dit seizoen bij Danscentrum Colijn. Van
deze laatste les wordt altijd iets bijzonders gemaakt. De beginners
mochten ten overstaan van de ouders, broertjes en zusjes, vriendjes
en vriendinnetjes en de opa’s en
oma’s hun kunsten laten zien. Tijdens de les werden de laatste aanwijzingen gegeven door docent Sylvain en konden de b-boys laten zien
wat zij geleerd hebben in de afgelopen 15 weken. Eerst in groepsverband en later ook individueel. Aan
het einde van de les ontvingen alle
deelnemers een prachtig certificaat.
De gevorderden hadden natuurlijk
ook de laatste les en zij gingen tegen elkaar battelen. De battle is een
soort wedstrijd binnen de breakdance, waarbij de ene b-boy de andere uitdaagt. Ze laten dan hun beste tricks en danspasjes zien. De battle werd beoordeeld door 3 juryleden. Het was een prachtig spektakel
niet in de laatste plaats door de geweldige wedstrijdbegeleider Sylvain.
Met de microfoon wist hij de breakers tot grote hoogte te brengen en

de enthousiaste reactie van het publiek hielp natuurlijk ook enorm!! De
battle werd uiteindelijk gewonnen
door Vincent Louka.
Axel en Heleen Colijn hebben samen met Sylvain plannen om een
extra training te organiseren voor
degenen die nog beter willen gaan
breaken en misschien ook leuk vinden om af en toe mee te doen aan
een show of een wedstrijd.
Deel II van dit breakdanceseizoen
start vanaf 26 januari a.s.. Deelnemen aan de cursus breakdance kan
vanaf 7 jaar, mits er nog plaats is op
de groep. Er zal nu naar de jaarlijkse afsluiting van het dansseizoen
worden toegewerkt: de theatershow
Night of the Proms 2010! Een geweldige show waarbij alle dansvormen
van Danscentrum Colijn vertegenwoordigd zullen zijn, de basis wordt
gevormd door de leerlingen van de
balletgroepen én de breakers . Deze show vindt plaats in het weekend
van 5 en 6 juni. Vanwege het grote
aantal deelnemers en daardoor ook
de vele bezoekers, gaan er dit jaar
drie shows plaatsvinden. Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Knotten rond het
Fort a/d Drecht
Voorjaar op de bovendijk!
Wilnis - Sven en Raoul van Zijl hebben 7 geitjes en een logeerbok, eentje
daarvan had al snel een dikke buik en heeft dinsdagavond 19 januari ‘10
tussen 18.00 en 18.30 3 lammetjes gekregen!!!!! 2 geitjes en 1 bokje. Moeder en kinders maken het prima!!!!!

Uithoorn - Ook aanstaande zaterdag 30 januari gaat de Knotgroep
Uithoorn weer aan de slag. Dit
wordt een extra werkdag voor hen.
Maar die is wel nodig om het werk
rond het Fort af te krijgen, zoals dat
in dit seizoen zou moeten.
Blijkbaar groeien de wilgen in de afgelopen drie jaar rond het Fort aan
de Drecht zo stevig uit, dat daar veel
werk aan zit. En die wilgen moeten
echt dit jaar nog geknot worden, anders worden ze te zwaar en kunnen
ze stuk waaien.

Zaterdag verzamelt de Knotgroep
zich om 9.00 uur zich bij de Genieloods aan de Grevelingen in Uithoorn.
Iedereen die het leuk vindt om op
een actieve manier bezig te zijn in
de natuur, is van harte welkom.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap, voor koffie en thee met
koek, rond half elf, en voor soep om
één uur. Zorg zelf voor een beker
met lepel en voor waterdicht schoeisel.
Voor verdere informatie: Bert
Schaap, 0297-565172.

Windmolen na weken
stilstand weer productief

Meer Grutto’s in de
Demmerikse Polder
De Ronde Venen - De Groene Venen organiseerde in november van
het vorige jaar haar 2e Grutto-workshop. Een groot aantal vragen werd
voorgelegd aan deelnemers van o.a.
SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Staatsbosbeheer, de agrarische natuurvereniging, weidevogelbeschermers en agrariërs zoals: Is er een
minimum-areaal nodig om weidevogels in stand te houden? Wat betekent moerasvegetatie voor weidevogels? Zitten daar veel bedreigende dieren in zoals de hermelijn, de
vos, de buizerd etc.?
Nederland is voor de grutto een heel
belangrijk broedgebied. Een essentiele rol daarin is weggelegd voor onze Demmerikse Polder. Grutto-jongen gedijen het beste als er rust is
in het broedgebied, als er pas wordt
gemaaid als de jongen vliegvlug zijn
en als de kuikens in een kruidenrijk
grasland hun insectenmaaltje kunnen vinden.
Een belangrijke conclusie van de
workshop is dat de polder Groot

Wilnis-Vinkeveen een gebied is met
heel veel potentie voor weidevogels en dat het met de juiste maatregelen zeer goed mogelijk is om de
Gruttopopulatie fors te laten groeien. Op termijn zou het gebied fungeren als weidevogel-kraamkamer
en stapsteen voor andere weidevogelgebieden.
Alle resultaten van de workshop
zijn opgenomen in de notitie die De
Groene Venen over het Grutto-beleid heeft geschreven. Deze uitkomsten zullen worden meegenomen in
de uitvoeringsagenda die door Bureau Wing zal worden opgesteld.
Bureau Wing werkt in opdracht van
de Provincie Utrecht samen met alle
belanghebbende aan een gebiedsconvenant voor de inrichting van
Groot Wilnis – Vinkeveen. Verwacht
wordt dat het convenant in januari 2010 zal worden ondertekend. Iedereen die in dit onderwerp is geinteresseerd kan de Grutto-nota
downloaden via de website van De
Groene Venen (www.degroenevenen.eu).

Mijdrecht - Het is menigeen opgevallen: de fraaie en trotse windmolen op het terrein van SC Johnson Europlant BV stond al van vóór
de kerstdagen stil. Te koud? IJsvorming op de wieken? Of gewoon afgeschakeld? Het laatste was een
feit. Bij navraag vertelde een woordvoerster van SC Johnson dat hier
ging om een storing in de tandwielkast. “Inderdaad is de windmolen
een poosje uit de running geweest
wegens een storing in een essentieel onderdeel van de aandrijving.
Dat kon tussen Kerst en Nieuwjaar
niet verholpen worden door de leverancier (Vestas) omdat er geen middelen en mensen beschikbaar waren. Er moet een grote kraan aan te
pas komen om boven bij het turbinegedeelte onderdelen te kunnen
loskoppelen en nieuwe te kunnen
aanbrengen. Monteurs doen dat ter
plaatse in het turbinehuis. De tand-

‘Hebben de planten het buiten in de winter ook koud?’,
vroeg iemand mij een paar
weken geleden. ‘Natuurlijk
niet’, antwoordde ik, ‘want ze
hebben toch geen hersens?
En dus voelen ze niks, ook
geen kou’.
Ondanks dat planten het dus
niet koud kunnen hebben,
moeten ze wel hun maatregelen treffen om de koude winterperiode hier in Nederland
goed door te komen. Planten
kunnen namelijk niet voor een
paar maanden naar warmere gebieden vertrekken, zoals
trekvogels dat kunnen. Hoe
beschermen planten zich tegen strenge winterkou?
Veel eenjarige planten overleven de winter door aan het
einde van het groeiseizoen
zaden te vormen. Zaden bevatten vaak weinig water en
zijn daardoor goed bestand
tegen de koude winterperiode en strenge vorst. Na de
winter kiemen de zaden, en
ontwikkelen zich weer nieuwe
planten.
Overjarige planten pakken
het anders aan. Ze gaan in
rust.
Als hun bladeren gevoelig zijn
voor bevriezing, kunnen ze die
in het najaar laten vallen. Veel
loofbomen en struiken in onze
klimaatzone doen het op die
manier. De nuttige stoffen, die

in de bladeren zitten, worden
er wel eerst uitgehaald. Het
water dat nog in het houtweefsel en wortels aanwezig
is, raakt bij vorst onderkoeld,
maar bevriest niet. De nieuwe
bladeren zijn in aanleg gedurende de winter al aanwezig,
maar zitten goed beschermd
in de knoppen. In het voorjaar
komen ze te voorschijn.
Een andere aanpak is om de
bladeren gewoon te laten afsterven en zich terug te trekken in ondergrondse plantendelen die beter bestand
zijn tegen de vorst. Veel vaste
planten in de tuin doen het op
die manier. In het voorjaar zie
je dan weer nieuwe scheuten uit de grond tevoorschijn
komen.
Sommige bomen en struiken
houden hun blad in de winter. Het zijn vaak soorten met
relatief kleine, donkergroene
en vrij dikke bladeren, bijvoorbeeld hulst en Rhododendrons. Dat is ook gunstig om
de verdamping te beperken.
Want als de zon er in de winter op schijnt, en de grond is
hard bevroren, dan verdampen de bladeren wel water,
maar kunnen de wortels geen
water opnemen. En dan kan
de plant dood gaan.
Van sommige plantensoorten
zijn de bladeren goed bestand
tegen vorst. Veel grassoorten
zijn daarvan een voorbeeld.
De groei is er grotendeels uit
in de winter, maar door aanpassingen in de plant, wordt
voorkomen dat het blad bevriest en dood gaat. Vaak
neemt de concentratie van
bepaalde stoffen in de planten cellen toe, onder andere
van suikers en bepaalde vetzuren. Daardoor kan de plant
in de winter op een laag pitje
blijven functioneren.
Groeten van een koude
IVN-er, brrrrr …..

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

wielkast moest vervangen worden
en dat duurde even. Maar als het
goed is draait de windmolen nu alweer stroom. De productie in de fabriek heeft door de storing niet stil
gelegen. Er is altijd nog elektrische
stroom via het openbare net voorhanden. Via een eigen schakelsysteem hier op het terrein kan de
windmolen als producent van elektriciteit naar believen ‘in’ en ‘uitgeschakeld’ worden. Het is natuurlijk
prachtig als je de fabriek via een eigen opwekking van duurzame energie in bedrijf kunt houden. Maar
zo’n windmolen blijft een stuk mechaniek, hoe mooi en technisch geavanceerd dat dan ook is. Storingen
kunnen altijd voorkomen. Gebeurt
bij een auto ook wel eens.” Aldus de
woordvoerster van SC Johnson die
overigens verheugd was de windmolen op het terrein weer in werking te zien.

De oplossing voor een
strakker uiterlijk
Regio - Bij Bonny’s Beauty hebben ze weer een spectaculaire nieuwe behandeling. Eigenaresse Bonny van Diemen is altijd weer op zoek
naar nieuwe noviteiten voor antiaging en huidverbetering. Zij is dan
ook bijzonder trots u mede te delen
dat zij de eerste salon in Nederland
is met deze nieuwe behandeling.
De unieke, gepatenteerde Tripollar
radio frequentie technologie zorgt
voor veilige, klinisch bewezen behandelresultaten voor gelaat en lichaam.
Wat kunnen we behandelen
met de Tripollar?
- Huidverstrakking
- Huidverbetering en verjonging
- Rimpel en littekenvermindering
- Contourverbetering
- Vetvermindering
- Cellulitevermindering
- Centimeters verliezen

Tijdens de behandeling voelt u
warmte op het behandelgebied die
ontstaat door de toevoer van radiofrequentie, en is volledig pijnloos.
12 en 13 februari zijn er bij Bonny’s
Beauty open demo dagen.
U kunt hiervoor een afspraak maken
om een gratis demo behandeling te
boeken. Zie de advertentie elders in
deze krant.
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Peter Maijenburg heeft de
opgaande lijn te pakken

Qui Vive Jongens A1 eindigde in de Topklasse zaalhockeycompetitie op een mooie derde plaats

Qui Vive J A1 sluit
zaalhockey af met knappe
overwinningen
Uithoorn - Met twee fraaie overwinningen in de topklasse heeft
Qui Vive Jongens A1 de zaalhockeycompetitie afgesloten. Het is een
prima start van de voorbereiding
voor de tweede helft van de Interdistrictscompetitie, die in het eerste weekend van maart op het veld
wordt hervat.
Alliance werd afgelopen zondag in
de Kennemer Sporthal in Haarlem
met 2-3 nipt verslagen en kampioenskandidaat Pinoké liet zich door
de Uithoornse hockeyers met 3-7
verschalken.
Daarmee nestelde Qui Vive zich stevig in de top-3 van de zaalhockeycompetitie, helaas net niet voldoende om door te gaan naar de districtskampioenschappen. Qui Vive
Jongens A1 overwinterde in de topklasse van de zaalhockeycompetitie
in een zware poule, met onder meer
Rood-Wit en Pinoké, de gedoodverfde kandidaten voor het districtskampioenschap van Noord-Holland.
In eerdere spelrondes werd tegen
zowel Rood-Wit (1-1) als Pinoké (55) een gelijkspel afgedwongen, van
Terriërs werd twee keer gewonnen
en van Alliance één keer, maar tegen Alkmaar wisten de Uithoornse

hockeyers geen punten te pakken.
,,Zaalhockey kent veel minder voorspelbare uitslagen dan veldhockey
en vereist een totaal andere techniek en tactiek”, aldus trainer Danny Bakker van Qui Vive Jongens A1.
Nipte
In de eerste competitieronde eind
vorig jaar trad Qui Vive aan tegen Alliance en werd de ploeg uit
Heemstede met 1-0 verslagen. Afgelopen zondag begon Qui Vive flitsend, kwam dankzij een fraai doelpunt van Tom Gunther met 0-1 voor
maar keek in de rust tegen een 2-1
achterstand aan. In de tweede helft
scoorden Casper Wilmink en Jasper
van Hijfte, stopte keeper Mats Kaas
een strafbal en zo pakte Qui Vive de
eerste drie punten van de laatste
wedstrijdronde.
Thriller
In de laatste wedstrijd van de zaalhockeycompetitie stond alleen nog
de sportieve eer op het spel: Pinoké
was al zeker van plaatsing voor het
kampioenschap van het district en
Qui Vive van de derde plek in de
Topklasse A. Pinoké ging voortvarend van start, maar een stug verdedigend Qui Vive hield de Amster-

dammers op afstand. Maarten Sterk
bracht Qui Vive uit een counter na
een strafcorner op een 0-1 voorsprong, die door een fraai slim doelpunt van Tom Gunther voor de rust
nog werd vergroot tot 0-2. Na de
hervatting werd het een zeer spannend duel. Pinoké kwam terug en
scoorde twee keer, maar Qui Vive wist met doelpunten van Tom
Gunther en Daniël de Graaf ook het
net twee keer te vinden. Bij de 2-4
voor Qui Vive wisselde Pinoké de
keeper voor een veldspeler en dat
leek resultaat op te leveren: de Amsterdammers brachten met 3-4 de
aansluitende treffer tot stand. Met
slimme tactische omzettingen en
onweerlegbare versnellingen zetten
Maarten Sterk en Daniël de Graaf
(2x) Qui Vive echter op een onverwachte, maar niet minder verdiende
3-7 voorsprong.
De sterke afsluiting van de zaalhockeycompetitie is een goede start
voor de tweede helft van de Interdistrictscompetitie. In de voorbereiding hierop treedt Qui Vive onder meer aan tegen Leiden, Leonidas, Klein Zwitserland en streekgenoot Myra, om vanaf 6 maart de weg
omhoog te hervinden.

Uitschieters bij
“viertalllen” De Legmeer
Uithoorn - De vierde zitting viertallencompetitie van Bridge Vereniging
De Legmeer bracht twee teams met
de maximale score van 25 punten.
In de A- lijn was dat bridge topper
Gerda Schavemaker c.s. die daardoor opklommen naar de tweede
plek op de ranglijst met een totaal
van 66.
Lijnie Timmer en de haren volgden
op de voet met 23 punten en bereikten daardoor de top met een totaal
score van 70. De dupe daarvan werd
het team Visser, dat met een mager
resultaat van 8 van de eerste naar de
vijfde plaats duikelde. Aanvoerder
Ben ten Brink, van het gelijknamige team, loodste ze naar een fraaie
derde plaats met 22 imp, welke plek
ze ook op de ranglijst met een totaal
van 62 innemen. In de C- lijn waren
het Elisabeth van den Berg, de bete-

re helft van het duo Breggeman, samen met Hetty Houtman en partner
die zeer sterk spelend de maximale
25 imp. in de wacht sleepten.
Zij maakten zich zo los van de onderste regionen en behoren nu tot
het bovenste part met een totaal
van 67.
Ook Ada van Maarseveen en aanhang blijven het zeer goed doen met
nu een tweede plaats met 23 imp.
wat ze tot op 1 punt afstand van de
top brachten. Die plaats wordt met
nu totaal 82 punten al sinds de start
bezet door team Bakker, dat deze
maal derde werd met17 imp.
De Weerdt behaalde een vierde
plaats met 16 imp. en moest zo afhaken van de ploeg van Ada, waardoor ze nu de derde plaats totaal
met 74 punten bezetten.
In de B- lijn houdt men elkaar meer

trokken ondernemers uit de regio
De Kwakel, Uithoorn, Mijdrecht, Kudelstaart, Amstelveen en Aalsmeer.
De ondernemers kunnen de club
sponsoren via 3 door de commissie
opgestelde sponsorpakketten. Deze pakketten zijn zo ingericht dat de
ondernemer ook iets interessants
van de club terugkrijgt.
Zo kan de ondernemer reclameborden langs de speelvelden laten ophangen, met relaties meedoen aan
een jaarlijkse ondernemers-honkbaldag, eventueel een gratis directmailactie aan de leden versturen of
het clubhuis gebruiken voor een bedrijfsfeest.

Doordat Maus in de buurt bleef bij
Leo was zijn behaalde aantal caramboles ruim voldoende om het
extra punt mee naar De Kwakel te
nemen. Een 5-4 overwinning. Het
team van Willem Holla wat ook in
dezelfde klasse uitkomt moest thuis
aantreden tegen Inn ’t Lelieveld. Dit
zijn altijd uiterst vriendelijke ontmoetingen, maar op het biljartlaken
word er fanatiek gestreden. Willem Holla stuurde zijn tegenstander in 33 beurten met een nederlaag naar huis. Goed voorbeeld doet
goed volgen. Chris Draaisma heeft
de smaak ook weer te pakken. Vorige week noteerde Chris al een goed
resultaat. Dit had hij nodig voor het
zelfvertrouwen. Nu deed hij het nog
eens dunnetjes over. 39 caramboles
uit 25 beurten daar mag Chris mee
thuiskomen. Chappeau!

Maximale
Pieter Langelaan en Jack Baak voltooiden de maximale score. Een 90 overwinning. Het team van Gerard Plasmeijer blaakt van zelfvertrouwen op dit moment. Ze hebben
de tweede helft nog geen wedstrijd
verloren. Ook deze week behaalden
ze weer een knappe overwinning bij
Westerhaven uit Alpen a/d Rijn. Gerard was in 28 beurten uit en zijn tegenstander kwam er 8 tekort. Jolanda Brandse en Robert van Doorn
kregen voldoende beurten om hun
overwinning veilig te stellen. Leon
Loos mocht uiteindelijk proberen
de maximale score binnen te halen.
Leon had goed gekeken naar het
spel van zijn teamleider. In 29 beurten behaalde hij zijn 32 caramboles. Een gemiddelde van ruim 1.1 en
dat is bijzonder goed voor Leon. Ton
Karlas en consorten had een lastige
thuiswedstrijd tegen het team van
Inn ’t Lelieveld. Ton zelf speelde zeker niet slecht maar moest toch capituleren voor Peter van Mastwijk.
Jan Schockman trok de stand nog
wel gelijk maar Dick Ausma kon niet
voorkomen dat de punten toch naar
Inn ’t Lelieveld verdwenen. Een 52 nederlaag. In de C4 was Aad van
der Laan afwezig. Hierdoor mocht
Aad van Kessel als 1e speler optreden. Dit geeft direct wat extra druk
op de schouders van Aad. Hij kon
het dan ook niet voorkomen dat hij
verloor. Arjen Vlasman dacht de buit
binnen te hebben. Hij speelde zeker
niet slecht met 2,0 gemiddeld maar
moest toch één punt aan de tegenstander laten. Kees van der Meer
heeft last van een winterdip. Het
kan vriezen of dooien bij deze speler. Nu ook weer. Kees moest een
dubbelpartij spelen. De eerste partij verloor hij kansloos met een gemiddelde van net 1.0, maar de andere liet Kees zien dat hij het toch
echt wel kan. 47 uit 27. 6-3 verlies
voor de mannen van keizer Aad. Bij
de C1 kwam deze week weer eens
een goed bericht van Kees de Bruyn
vandaan. In de wedstrijd tegen De
Sport uit Oude Wetering had Kees
een opponent waar hij altijd graag
tegen speelt. Meestal zijn het ook
nog eens korte partijen met verlies
danwel winst. Ook nu kwam er een
korte partij uit de hoed van baltovenaar Kees vandaan. 180 uit 9 beurten met een hoogste serie van 82
daar kom je voor naar de biljartzaal.
Hans van Eijk was diep onder de indruk en dat was in zijn beide partijen terug te zien. De korte partij van
Kees kon niet voorkomen dat ze met
een 5-2 nederlaag terug werden gestuurd naar De Kwakel.
Driebanden
In de hoogste driebandenklasse van
district Veen en Rijnstreek doen de
teams van biljartvereniging ’t Fort
het buitengewoon goed. De eerste helft was er een eerste en tweede plaats voor respectievelijk het
team van John van Dam en Jan van
Doorn. Beide teams doen het in de
tweede helft ook weer goed. John
van Dam voert als eerste speler de

rangorde in zijn team aan. De laatste weken stond John niet goed aan
de biljarttafel met bedroevende resultaten voor zijn doen. Dit keer was
het juist anders. In 40 beurten had
John zijn 50 caramboles bij elkaar
wat een gemiddelde van 1,2 betekent. Dit soort gemiddeldes zie je
niet vaak in deze klasse. Henny van
Doorn speelde geen beste partij
maar wist toch tot winst te komen,
en invaller Wery Koeleman tarte zijn
tegenstander. Met nog 1 carambole te gaan moest Wery een gewone
“rondspeler” maken. Wery wilde zijn
tegenstander nog een kans geven
en zocht de moeilijkere weg. Zijn tegenstander zij dank je wel en maakte de partij uit. Al gaan er geruchten dat dit wel een ijs en ijskoud jagermeistertje gekost heeft. Jan van
Doorn wilde deze week ook weer
eens de krant halen. Met een goed
resultaat wel te verstaan. Als Jan ergens zijn zinnen op heeft gezet dan
gebeurd het meestal ook wel. In 32
beurten had Jan zijn 42 caramboles bij elkaar. Ook hier dus een gemiddelde van ruim 1,3. Chappeau!
Marco van Kessel een jongen met
veel biljartpotentie liet geen spaan
heel van zijn tegenstander. Zo was
de overwinning al veilig na 2 partijen biljarten. Theo Bartels mocht
uitmaken of het de volle winst zou
worden of een 5-2 overwinning. Het
laatste was het geval. Beiden teams
staan nu al weer één en twee in de
tussenstand. Het team van Bart de
Bruyn was onthoofd deze week. Bart
was weer eens aan het genieten van
een vakantie. Een betere reisgids
kunnen de leden van zijn team niet
wensen. Rik van Zanten mocht zijn
plek overnemen, speelde zeker niet
slecht maar verloor. Martien Plasmeijer verloor ook dus moest het
gevaar van oudgediende Plat Voorn
komen. Plat is een meester in het
spelletje “karrot” sust zijn tegenstander in slaap en slaat dan toe. 76
beurten had hij nodig om zijn 27 caramboles binnen te halen. Het was
wel voldoende voor de 2 punten. Het
team van Piet Bocxe had een zwarte
avond. Niemand wist daar ook maar
in de buurt van één punt te komen.
Een kanzloze 9-0 nederlaag dus. In
de B2 komt slechts één team van
het Fort uit. Wery Koeleman is daar
de eerste speler. Sinds de verhoging
halverwege het seizoen had Wery
nog maar weinig gewonnen. Zijn tegenstander gaf hem ruim de kans
om daar verandering in te brengen.
In 62 beurten had Wery zijn 32 caramboles. Na een vreugdedansje en
een tralala gaf hij zijn tegenstander een hand. Deze telde vervolgens
wel zijn vingers na. Na weken van
goede resultaten van Alex van der
Hulst moest er wel weer een ommekeer komen. Alex speelde zeker niet
slecht, het is dan ook zuur als je er
op het eind slechts 1 tekort komt.
Gelukkig kon Alex het snel vergeten want na middernacht was hij jarig en storte zich in het feestgedruis.
Kees Smit maakte daar ook dankbaar gebruik van want net als Alex
kwam Kees er ook 1 tekort.

in evenwicht getuige de eerst plaats
van team Gloudemans met 20 imp.
Het viertal Kamp scoorde een tweede plaats met 16 punten en maarliefst 4 formaties, die van Selman,
Roos, van Wijk en Bruine de Bruin,
belandden op de gedeelde derde
plaats met 15 imp.
De tussenstand hier toont Kamp
bovenaan met 74 punten , gevolgd
door Selman met 66, Gloudemans
met 64 en van Praag met 59.
Wilt u ook leren goochelen met imp.
en vrezen voor de manche missen of
down gaan, kom dan bridgen bij BV
De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg.
Inlichtingen Secretariaat: Gerda
Schavenmaker tel: 0297 567458.

HSV Thamen start
Ondernemersclub
Uithoorn - HSV Thamen is 1 van de
10 grootste honkbal- en softbalvereningen van Nederland. Al jaren is
zij gevestigd aan de Vuurlijn in De
Kwakel en zo’n 270 leden uit de regio doen met 21 teams mee aan de
door de bond georganiseerde competitie. Het is een actieve club die in
2012 50 jaar bestaat en haar plaats
in het regionale sportverenigingsleven aldus veroverd heeft. En men zit
er niet stil. Zo is er eind 2009 een
sponsorcommissie opgericht die
het initiatief heeft genomen een ondernemersclub ‘Vrienden van Thamen’ op te zetten. De vriendenclub
zal bestaan uit in en bij de club be-

De Kwakel – In de 6e ronde van de
tweede competitiehelft van biljartdistrict Veen en Rijnstreek moest
het team van Frans van Doorn op
bezoek bij Harago uit Langeraar.
Door de tegenvallende prestaties
in de eerste helft van Peter Maijenburg en het bijzondere sterke optreden van Frans van Doorn wisselden de twee companen van plekje
in het team. Frans van Doorn mag
zich nu 1e speler noemen en Peter
tweede speler. Frans mocht het opnemen tegen Jan Vlietkant. Frans
had nog een nasmaak van de vorige keer in zijn mond. Toen kreeg hij
maar 22 beurten van zijn tegenstander. Deze week was het al niet anders. Jan Vlietkant ging van aquite
met een serie van 9 en twee beurten later nog eens een serie van
13 er overheen. Frans zat er bij en
keek ernaar. In twee beurten had
Jan Vlietkant de helft van zijn partij.
Voor de andere helft had hij nog 19
beurten nodig. Frans kwam er uiteindelijk 22 tekort. Het humeur van
Frans werd er niet beter op. Tweede
speler Peter Maijenburg put energie uit zijn demotie. Het totaal gemiddelde in de tweede helft tot nu
toe laat zien dat Peter de opgaande lijn weer te pakken heeft. Van tegenstander Joop Koeleman had Peter geen gevaar te duchten. Na 13
beurten had Joop alleen nog maar
streepje op zijn papiertje staan. Peter deed het ruim beter. In 41 beurten, voor zijn doen wat aan de hoge
kant, had Peter zijn 52 caramboles
bij elkaar. Joop kwam er 20 tekort.
Voor het extra punt was dit intressant want dit hefde het tekort aan
caramboles van Frans weer op. Derde speler Ton Onderwater had de
avond van zijn leven. Als Ton zich
rond de tafel begeeft en van de ene
naar de kant van het biljart loopt
voelt Ton zich in zijn element. Als
de tegenstander dan ook nog een
beetje vriendelijke ballen gaat neerleggen kan het gebeuren dat Ton in
29 beurten uit gaat. Ruim 1,3 en dat
is top voor Ton. Maus de Vries ging
lange tijd gelijk op met zijn tegenstander Leo Pieterse. Op een gegeven moment stopte de productie en
maakte Leo de partij uit.

Tegelijkertijd zorgt de commissie er
voor dat het sponsorgeld niet wordt
gebruikt voor aanvulling van de
clubkas maar dat het geld wordt besteed aan duidelijk herkenbare projecten zoals bijvoorbeeld het kopen
van een slagmachine.
De komende maanden richt de
commissie zich op het actief benaderen van regionale ondernemers
en zal zij hen proberen te enthousiasmeren Vriend van Thamen te worden. Bent u naar aanleiding van dit
artikel echter al op voorhand geïnteresseerd in meer informatie dan is
de commissie bereikbaar via sponsorc@thamen.info.

Parencompetitie BVK hervat
De Kwakel - Op donderdag 21 januari 2010 was het een ‘volle bak’
in Dorpshuis De Quakel met maar
liefst 45 paren, die in de nieuwe samenstelling van de 3 lijnen op jacht
gingen naar eer en glorie op het
bridgeslagveld in de 3e cyclus van
de parencompetitie.
In de A lijn met 13 paren lieten Jaap
en Geke Ludwig zien dat zij niet
voor niets de 2e cyclus van deze parencompetitie op hun naam hadden gezet, want zij eindigden deze
avond opnieuw fier bovenaan met
een score van 62,5%. In hun kielzog
volgden Dick Elenbaas en Andre
Verhoef met 60,83%, die deze score mede te danken hadden aan een
niet nader te noemen paar met een
gemiddelde leeftijd van 82 jaar. Dat
paar gaf aan de laatste tafel zomaar
even 3 volle tops weg aan Dick en
Andre en dus eindigden zij terecht
op de 13e plaats met een eveneens
niet nader te noemen betreurenswaardig percentage.

Jose Moller en Yvonne Koestal waren nieuwkomers in deze A lijn maar
zij toonden geen enkel ontzag voor
de gevestigde orde en eisten met
55,83% de 3e plaats op.
De B lijn telde maar liefst 18 paren,
maar door een onverwacht late afzegging gaven er maar 17 ‘thuis’,
waardoor elke ronde een ‘stilzitpaar’
kende. Het merkwaardige feit deed
zich nu voor, dat 4 van de 6 paren
die 1 tafel rust hadden en dus rustig
een half uur lang de te volgen taktiek en het eigen systeem nog eens
konden doornemen, bovenaan eindigden.
Trudy Fernhout en Thecla Borggreven haalden het meeste rendement
uit de verplichte rustpauze, want zij
werden afgetekend 1e met 66,43%,
de hoogste score van de avond. Trudy Stokkel en Huub Zandvliet lieten
zich ook weer eens van hun beste kant zien door met 61,07% 2e
te worden en dat een vergevorderde leeftijd succes aan de bridgeta-

fel niet altijd in de weg staat bewees
ons immer met jeugdig enthousiasme kaartende maar niettemin oudste lid Ria Bulters, door met partner Ans Nieuwendijk met een fraaie
60,71% 3e te worden.
Helen en Ineke scoorden boven
de 40%, maar werden desondanks
17e.
In de C lijn was er succes weggelegd voor Loes Kroon met haar invalpartner Rie Bezuyen. Zij toverden 63,2% uit de bridgetoverhoed
en dat was de overige 14 paren te
machtig. Hetty Houtman en Nico
Koning, ook al een gelegenheidsduo, deden nog verwoede pogingen om hen te passeren, maar in het
zicht vande finish moesten zij hen
toch laten gaan. Met hun score van
62,08% konden zij desondanks met
een gerust hart huiswaarts keren.
Toos Boerlage en Corrie van der
Peet begrepen elkaar deze avond
heel goed, wat leidde tot een score
van 58,9%, goed voor plaats 3.
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48.600 en de 6de plaats was er voor
Babette Veenbrink met een totaal
van 50.400. Deze meisjes turnde het
vorig seizoen nog een divisie lager,
alweer een prima prestatie dus.

GVM’79 turnsters goed op
dreef met het nieuwe NTS
Mijdrecht - Zaterdag 23 januari
was de eerste turnwedstrijd voor divisie 4, 5,en 6 met voorgeschreven
oefenstof binnen Rayon de Vechtstreek. De wedstrijd werd gehouden
in de Galgenwaardhal te Utrecht.
Het was voor de turnsters, trainsters en juryleden tevens de eerste
wedstrijd met de vernieuwde oefenstof van het NTS (Nationaal Turn Systeem). Al om 08.00 uur begon de
eerste warming-up en dit was te-

vens het begin van een voor de
GVM-turnsters zeer goed verlopende wedstrijddag.
Voor de drie jongste turnsters, die
uitkwamen bij de Pre-instap divisie
5 niveau 12, was er een 5de plaats
voor Sophie Pleunes met een punten totaal van 47.000, een 4de plaats
voor Isabel Slagboom met 47.200
punten en een mooie 2de plaats was
er voor Eva Vergeer met een puntentotaal van 50.150. In een groep

van 27 turnsters is dit een prachtig
resultaat!
Tess Geerts werd 5de bij de instap
niveau 12 met 49.100 punten, in deze categorie deden er 24 turnsters
mee, ook dit was een mooi resultaat.
Drie turnsters van GVM deden mee
bij de instap, divisie 5, niveau 11. Totaal waren er 33 turnsters in deze
categorie, Elise Kop werd 13de met
47.250, Laisa Hartong was 10de met

Heel veel turnsters.
Sarah Roodenburg kwam uit in de
grootste groep van deze dag, maar
liefst 44 turnsters deden mee in de
categorie pupil 1 niveau 11 divisie
6. Sarah boekte op de trainingen al
veel vooruitgang en dit resulteerde
op de wedstrijd in een 9de plaats
met een puntentotaal van 48.800,
alweer een mooi resultaat. GVM
had ook nog pupil 1 turnsters in divisie 5 niveau 10.
Deze groep was iets kleiner, maar
toch nog 33 turnsters. Plaats 7 was
voor Marjolein Werkhoven met
47.400, Joyce Brands werd 5de met
47.700 en de 4de plaats met 48.150
aan punten was voor Lynn Loman.
Bij pupil 2 divisie 6 niveau 10 turnde Sara Kroon in een groep van 32
turnsters werd Sara 6de, met 46.050.
Een prima prestatie, maar Sara kan
meer en we hopen erop dat zij dit
in de volgende wedstrijd kan laten
zien.
Bij de jeugd divisie 6 niveau 9 was
er weer een heel grote groep turnsters, 43 meisjes deden er hier mee.
Joline Twaalfhoven werd hier 11de
met een totaal van 44.500 en de absolute knaller bij GVM was deze dag
Caressa van de Galiën, die met een
totaal van 49.000 1ste werd in deze
grote groep turnsters.
Wilt u eens kijken naar deze toppers, dat kan!
Op zaterdag 6 maart a.s turnen deze meisjes in de Willisstee te Wilnis,
om 08.00 uur begint de eerste groep
met hun warming-up en aansluitend hun wedstrijd, de gehele dag
zullen er turnsters actief zijn en de
laatste prijsuitreiking zal zijn zo rond
de klok van 17.00 uur.

Remko en Bas van
Horangi halen hun
trainersdiploma
Mijdrecht - Remko van Gerven en
Bas Bokkes van Horangi Taekwondo
Mijdrecht hebben zondag 24 januari hun trainersdiploma niveau drie
gehaald.

ten van de academie voor sportkader en hoofdtrainers van andere taekwondoscholen brachten de
mannen van alles bij over taekwondo en lesgeven.

Na een jaar vol intensieve cursusdagen behoren de beide mannen tot
de eerste lichting trainers die geslaagd zijn voor deze cursus.

Buiten de cursusdagen om moesten
er verschillende activiteiten georganiseerd worden zoals geup-examens, het geven van een demonstratie en het meedoen aan wedstrijden.
Van al deze activiteiten werden verslagen ingeleverd door Remko en
Bas.
Het praktijkexamen hadden ze vorig jaar juni al positief afgerond met
hulp van acht enthousiaste leerlingen van Horangi.

De opleiding is verzorgt door de
Taekwondo Bond Nederland en officieel erkend door het NOC-NSF en
Calibris.
Het diploma tot hoofdtrainer werd
niet zomaar behaald. Verschillende
zondagen reisden Remko en Bas af
naar Papendal en Zetten om daar de
theorie en praktijk lessen te volgen.
Ze kregen onder andere les van de
Nederlandse bondscoach die een
aantal lessen sparren verzorgde.
Ook gedragsdeskundigen, docen-

Remko en Bas zijn heel erg blij met
hun behaalde diploma. Ze gebruiken hun kennis graag voor de lessen
van Horangi Taekwondo Mijdrecht,
zodat de kwaliteit en het plezier in
taekwondo gewaarborgd blijft.

Paddestoel, Merel1
en Dio aan kop
De Ronde Venen - Na 3 wedstrijden is er een minimaal verschil tussen de 4 bovengenoemde teams. Er
ontstaat toch wel een kleine aftekening want Paddestoel 2 was de winterkampioen en staat in ieder geval
in de finale. Dio 2 komt in de race
door een 9-0 winst op De Kromme Mijdrecht 1. Ook Dio 1 die voorgaande jaren veel van zich liet horen
komt deze week terug door een 3-6
op Cens 1. Desmond Driehuis was
voor Cens het goudhaantje want hij
wist in slechts 16 beurten, kortste
partij van de week, te finishen hetgeen goed was voor 3 punten.
De Paddestoel 2 won met 9-0 van
Stieva-Aalsmeer. Pim de Jager deed
het in slechts 18 beurten terwijl Jim

van Zwieten in slechts 19 beurten
won. Jim was goed voor de hoogste
serie van de week, 13 caramboles,
31.70 %. De Merel/Heerenlux 1 won
met 7-2 van collega De Merel/Heerenlux 3. De Merel/Heerenlux 4 won
met 7-2 van De Merel/Heerenlux 2.
APK-Mijdrecht 2 kon niet tegen De
Kuiper/van Wijk op. Het werd 27 in het voordeel van de laatst genoemde. Nico Zaal van APK-2 won
in slechts 19 beurten en redde de
eer voor z’n kluppie.
Cens 2 verloor met 4-5 van De
Kromme Mijdrecht 2.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van
De Schans.
De Vrijheid/Biljartmakers won met
5-4 van De Paddestoel 3.

Duik voor Haïti groot
succes!
Vinkeveen - Zondag jl. is er op
Zandeiland 4 in Vinkeveen een, door
duikschool PiMia-Diving georganiseerde, benefietduik voor de slachtoffers van de aardbeving op Haïti
gehouden. Ondanks dat de weersomstandigheden niet echt ideaal
waren voor een duikje heeft het
evenement tot nu toe €800,- opgeleverd. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op GIRO 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties in
Den Haag. Tussen 10 en 14 uur kon
iedereen zich inschrijven voor een
duik op een van de mooiste duikstekken van Nederland. Na donatie van minimaal 10 euro ontvingen
de deelnemers een waardebon voor
een lekker warm drankje na de duik

en een gratis vulling van hun duikcilinder. De leden van PiMia-Diving
verzorgden de koffie, thee of soep
en na de duik kon iedereen met de
lege fles terecht bij het mobiele vulstation van PiMia-Diving om deze
direct weer te laten vullen. Sommige deelnemers waren zo enthousiast dat zij zelfs voor een tweede duik
het water in gingen.
Het Recreatieschap De Vinkeveense Plassen had de verplichte duikvergunning, voor de deelnemers,
voor een dag opgeschort en ook
een tweetal bedrijven, Suunto Benelux B.V. en Interpro International
Gorinchem, hebben ieder bijgedragen aan het financiele succes van
de actie.

Zaalvoetbaltoernooi 2010
wederom groot succes

Einde aan overwinningen
Veenland dames
De Ronde Venen - Het kan vriezen het kan dooien. Of de trainer/
coach van Veenland het zo luchtig opnam valt te betwijfelen, maar
aan de reeks overwinningen van de
Wilnisse volleybaldames kwam brut
een einde tegen het als laatste geplaatste team van VCH 7. In Hoofddorp kwam Veenland maar langzaam uit de startblokken en voor
ze er erg in hadden stond het team
van coach Ruiter achter met 9 - 2.
In de tweede helft van de set “ontdooiden” de dames uit Wilnis, maar
te laat om de set nog te winnen. Het
werd 25-23 voor VCH.
In de derde set liep het aanvankelijk beter, maar niet genoeg om de
setwinst te pakken, want weer won
VCH, nu met 25-19.
De dames uit Hoofddorp hadden
een prima verdediging en Veenland Stieva kwam ook in de derde

set maar moeizaam tot scoren. Toch
won de Wilnisse ploeg deze set met
22-25. Ook de vierde set werd gewonnen en wel met 16-25. Er gloorde dus weer hoop en weer moest
een vijfde set de wedstrijd beslissen.
Maar de echte spirit kwam er bij
Veenland niet in. Al snel nam VCH
een voorsprong en Veenland kwam
niet in haar spel. De set ging met 159 naar de VCH en Veenland had dit
keer het nakijken en verloor tegen
de verwachting in met 3-2. In theorie had het team bij 4-0 winst op
de tweede plek terecht kunnen komen. Nu verandert de ranglijst niet
en staat Veenland nog steeds vijfde. Het geeft wel aan dat de teams
in deze poule elkaar niet veel ontlopen. A.S. Vrijdag speelt Veenland
thuis in de Willisstee om 19.30 tegen VHZ.

Mijdrecht - Ook dit jaar werd het
Wienk Automatisering pupillenzaalvoetbaltoernooi gehouden voor
de DEF jeugd van ARGON.
Zaterdagochtend 9 januari mochten de E-pupillen (E6 t/m E11) de
spits afbijten in Sporthal de Eendracht.
‘S middags waren de
E1 t/m E5 aan zet om weer eens lekker tegen de plofbal te rossen. Het
publiek kreeg zeer mooie wedstrijden te zien. Zij zagen voetballers die
op het veld iets minder goed zijn,
maar in de zaal een toppertje blijken te zijn. Vele fans, ouders, opa’s
en oma’s waren aanwezig om hun
favorieten aan te moedigen. Jesse Neuteboom, dit jaar gestart als
trainer bij de E-jeugd, had voor het
eerst de regie in handen bij dit toernooi en hij deed dit voortreffelijk.
Zondag 10 januari werd een ochtend- en een middagprogramma afgewerkt door ruim zeventig F-pupillen.
In het ochtend programma werd in
twee poules gespeeld. Veel mooie
wedstrijden zijn gespeeld, prachtige doelpunten gemaakt en iedereen
kon zich weer even helemaal uitleven.
Uiteindelijk speelden de twee poulewinnaars, Rusland en Nederland
een superspannende finale die nipt
met 1-0 gewonnen werd door de
Russen.
De totale einduitslag van het ochtendprogramma:
1.Rusland
2.Nederland
3.Italië
4.Frankrijk 5.Spanje 6.Argentinië
7.Engeland 8. Brazilië
Engeland
In het middagprogramma kwamen
nog eens zes teams aan de beurt.
Ook bij deze ploegen waren er weer
spannende wedstrijden waarin om
elke bal gestreden werd. Na het afwerken van een halve competitie
mocht het team van Engeland zich
uiteindelijk de terechte wereldkampioen noemen.
De totale einduitslag van het middagprogramma:
1.Engeland 2.Spanje 3.Nederland
4.Frankrijk 5.Argentinië 6.Brazilië
Zaterdagmiddag 16 januari was
het de beurt aan de oudste (D)pupillen. 45 spelers stonden ruim
op tijd voor de deur van de sporthal te wachten. Ze hadden er blijkbaar veel zin in om weer tegen die
bal te trappen. De weergoden hadden ervoor gezorgd dat er nog niet
getraind was op de velden van Ar-

gon. Alle D-spelers werden door elkaar gehusseld om 8 team te krijgen van dezelfde sterkte. Er werd
begonnen met twee poules van vier.
Poule A was de spannendste van
de twee. Hier werd gestreden tot de
laatste minuut om de fel begeerde
finale plek. Uiteindelijk was het Arsenal dat op doelsaldo wist te winnen van Barcelona.
In poule B was Inter Milaan de
beste, gevolgd door PSV. De wedstrijd om de 7/8 plaats AC MilaanHSV eindigde in 2-2, dus moesten
de strafschoppen beslissen wie de
rode lantaarndrager werd. Na drie
strafschoppen stond het nog steeds
gelijk. HSV trok aan het langste eind
en werd 7e.
Inter Milaan was bij de D-pupillen
die middag de sterkste. Zij wonnen
de finale met 2-0 van Arsenal.
De totale einduitslag van het middagprogramma:
1.Inter Milaan 2. Arsenal 3. Barcelona 4. PSV 5. Ajax 6. Chelsea 7. HSV
8. AC Milaan
Alle toernooi dagen waren super
spannend en er werd zeer sportief gespeeld. Aan het eind van de
weekeinden waren er nog geen
pleiters geplakt!! Namens alle spelers willen wij de sponsor van dit
toernooi, Wienk Automatisering, bedanken voor het beschikbaar stellen van de medailles, de vaantjes en
de versnaperingen. Cens bedanken
wij voor de gastvrijheid tijdens deze 3 dagen.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Ferry Verbraak die momenteel in topvorm is en 500 punten meer haalde dan nummer 2 ,
kon toch Frans Bierstekers de laatste avond van de competitie niet
meer inhalen. De uitslag van dinsdag 19 januari was: 1. Ferry Verbraak met 5214 punten, 2. Cor de
Haan met 4762 punten, 3. Edwin
van der Schaft met 4651 punten, 4.
An van der Meer met 4606 punten,
5. Rob van Achterbergh met 4573

punten. Elly Degenaars had de poedel prijs met 3692 punten.
De uitslag van de competitie is geworden : 1e. Frans Bierstekers met
49163 punten, 2e. Ferry Verbraak
met 48851 punten, en 3e. Edwin van
der Schaft met 47828 punten. De
marsen prijs is voor Ferry Verbraak
met 21 marsen.
Dinsdag begint weer een nieuwe
competitie over 12 avonden, nieuwe
kaartliefhebbers zijn van harte wel-
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NK Supersprint:

Argon Basketball start een
derde groep 9-12 jarigen

Balvers tegen Mulder

Regio - Afgelopen zaterdag vond in
Hoorn het Nederlands Kampioenschap Supersprint plaats. Dit jaar
was het een toernooi met vele bekende Nederlandse schaatstoppers die op de hele korte afstanden
(2x100 en 2x300mtr )wilden vlammen. Namen zoals de broers Ronald
en Michel Mulder en Freddy Wennemars en 6 voudig Nederlands
kampioen Michael Poot en vele anderen waren aanwezig. Dit jaar was
er ook door de KNSB veel publiciteit
aan besteed en mede daardoor was
er veel publiek aanwezig en werden er televisie opnames door TVOost gemaakt. Mijdrechtenaar Tim
Balvers mocht samen met zijn NiNo ploeggenoot Ronald van Slooten
(Nederlands kampioen supersprint
2009) vanwege hun snelle tijden op
deze afstanden en hun goede deelname tijdens het NK Korte baan in
Dalfsen (8e en 9e plek ook meedoen aan deze wedstrijd. Voor beide
schaatsers zou dit tevens het officiële afscheid zijn van de schaatssport
op dit niveau. Na vele jaren volledig
voor deze sport te hebben geleefd
(naast studie en/of werk) breken er
andere tijden aan. Beide waren dan
ook gebrand om nog een keer hard
te rijden om zo met een goed gevoel
afscheid te nemen.
Tim lootte op de 100 meter tegen
Olympiaganger Ronald Mulder en
het werd een spannende strijd die
Ronald op het laatste moment won,
hun tijden waren: Ronald 9.85 en
9.95 wat een 2e en 4e plaats opleverde en Tim reed 10.08 en 10.03
wat een 2x een 7e plek gaf. Winnaar
was Michael Poot met 9.80 en 9.83
Ronald van Slooten reed 10.19 en

10.22 (9e plek)
De verschillen zijn klein en de 300
mtr was dan ook heel spannend en
dat de broertjes Mulder niet voor
elkaar onderdoen bleek ook wel
uit hun zeer snelle tijden. Ronald
reed in de eerste omloop 22.99 en
broer Michel reed in de 2e ronde
een honderdste van een sec. sneller
22.98 wat tegelijker tijd een baanrecord was. Tim had tijdens het Kerst
sprint toernooi in Heerenveen (afgelopen dec.) de, tot dan toe, snelste Nederlands seizoenstijd gereden
23.22 en hoopte dat in Hoorn enigszins te benaderen. Helaas lukte dat
niet maar een 24.23 en 24.11 was
voor het Hoornse ijs toch nog een
goede prestatie en hij behield daardoor een mooie zevende plek net
achter de commerciële en full/time
schaatsers. Bij Ronald van Slooten
liep het iets minder en kon daardoor
ook zijn titel niet evenaren en eindigde in het eindklassement op een
9e plek met 24.41 en 24.10
Algeheel winnaar en dus Nederlands Kampioen werd Michael Poot
23.21 en 23.10 en vlak daarachter zat
Ronald Mulder gevolgd door broer
Michel. De 4e plek was voor Freddy Wennemars. Nederlands Kampioen Korte Baan Jesper Hospes werd
5e en Cees Vink (4e bij het NK Korte baan) werd 6e.
Al met al nemen Tim en Ronald afscheid van de top van de vaderlandse lange baan schaatssport met
een mooie lijst persoonlijke records
op de sprintafstanden: 100 m/300
m/500 m/1000 m/1500 m,Tim: 9.91/
23.22/37.42/1:14.53/1:54.84. Ronald:
9.86/23.31/35.58/1:09.84/1:49.28

Mijdrecht - De voorjaarscompetitie van Basketball is weer begonnen. Inmiddels is er een tweede
team van 10-12 jarigen wedstrijden
gaan spelen. Vanwege het succes
is er een derde groep van start gegaan. Zij spelen nog geen wedstrijden maar willen dat volgend seizoen
wel gaan doen. Hans de Groot een

ervaren trainer begeleidt deze groep
op maandag van 16:00 tot 17:00 in
de Eendracht. Heb je interesse dan
kan je 3 keer gratis meedoen.
Je bent welkom en kan gewoon
langskomen.
Voor meer informatie over SV Argon
Basketball kan je mailen naar:
basketball.pien@ xs4all.nl.

A-side Atalante H1
verovert eerste plaats
John van Dam van de tafel
gespeeld door een dame
De Hoef - Zaterdag 23 jan. Is het
Koppeldriebanden toernooi in de
Springbok in De Hoef een groot
succes geworden. Om 11 uur was
het startschot gegeven en al snel
bleek dat er twee teams zich aan de
kop nestelde.
Johan Loman, Gijs Rijneveld (team
De Hoef) Bert Loogman, Paul
Schuurman wonnen twee partijen
achter elkaar. Na de 6e afval ronde kwam Carolien van Wijk en Hans
Bras in touw en won de eerste partij. Daarna moesten ze tegen het
kampioen’s team van 2009 John van
Dam, Marco van Kessel, toren hoge
favoriet maar werd door de eerste
en de laatste carambole van Caro-

lien van tafel gespeeld. Dus 3 teams
die 2 partijen achter elkaar wisten te
winnen werd de finale. Paul en Bert
winnen van Johan en Gijs en ze winnen ook van Carolien en Hans. Dus
kampioen 2010 zijn Paul Schuurman en Bert Loogman, die beloofde
in 2011. De wisselbeker te komen
verdedigen. Tweede zijn Carolien
van Wijk en Hans Bras op percentage van Johan Loman en Gijs Rijneveld die derde zijn geworden.
Vierde Pim de Jager en Cock Verver.
De winnaars kregen de prijzen uitgereikt door de kampioen van 2009
John van Dam.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door Kees Hemmer van H.P. Staal

Vinkeveen - De tweede helft van de
volleybalcompetitie is net op gang
gekomen en A-side heren 1 verovert de eerste plaats van Martinus
4 in de 1e klasse. De Atalante heren
wonnen vrijdag met 3-1 van middenmoter Haarlem 4 in een thuiswedstrijd in de Boei. En Martinus
4 liet kostbare punten liggen bij de
nummer 3, Spaarnestad 4, door een
3-1 nederlaag te spelen in Haarlem.
Hierdoor wisselen Martinus en Atalante voor de eerste keer dit seizoen
van plaats en hebben de Vinkeveners een krappe 1 punt voorsprong
op de Amstelveners.
Atalante had nog wel enige moeite
om Haarlem van zich af te houden
afgelopen vrijdag. Misschien speelde onderschatting van Haarlem een
rol want de ploeg begon niet erg geconcentreerd aan de wedstrijd. Zo-

wel in de eerste als in de tweede set
kwamen de Vinkeveners door een
reeks van eigen fouten op een fikse
achterstand. Dit wist de ploeg dan
wel weer om te buigen naar een voldoende voorsprong, maar overtuigend was het niet. De derde set ging
het dan ook fout, Haarlem rook zijn
kans en liet zich dit keer geen kaas
meer van het brood eten en pakte
de derde set. Met een moeizame 21 voorsprong leek het nog helemaal
geen uitgemaakte zaak dat de Aside ploeg deze wedstrijd ook kon
gaan winnen. Maar dankzij een uitstekende invalbeurt van Leroy Kuyper herpakten de Vinkeveners zich.
Via 25-19 was de vierde set ook in
de pocket en konden 4 punten bijgeschreven worden op het totaal.
Komende donderdag gaat Atalante
op bezoek bij de nummer 10, SAS’70
in Uithoorn.

Unitas H1 sterker dan
Keizer Otto/Trivolley

Kwinkslag 1 KAMPIOEN
Vinkeveen - Onder grote belangstelling en natuurlijk om de winnaars aan te moedigen in de Boei
speelde
badmintonverenging
“Kwinkslag” alweer de laatste wedstrijd uit de najaarcompetitie.
Dit keer waren het thuiswedstrijden
voor Team 1 en het jeugdteam 2 in
de Boei. Team 1 is dit jaar wederom kampioen geworden en dat betekent dat de volgende najaarscompetitie een klasse hoger gespeeld
zal worden, de 3e klasse.
Ook deze laatste wedstrijd werden er geen punten kado gegeven.
Er moest wel voor gestreden worden, want er waren een behoorlijk

tal 3 setters. Het was een spannende strijd want er werd gespeeld tegen Selby uit Soest, 2e uit de poule.
Zowel de Heren als de Damesdubbel werd gewonnen, ook alle singles
werden gewonnen waarbij alleen
Björn het in 2 sets wist te beslissen, de andere spelers hadden allemaal een 3 setter nodig om de wedstrijd te winnen. De mix van Björn
en Monique werd gewonnen en Ton
en Mirjam hebben deze mix helaas
verloren. Uitslag van deze spannende strijd was 7- 1.
Voor het Senioren Team 1 heel veel
succes gewenst voor de volgende
competitie, in de 3e klasse.

Toppers spektakel in AKU’s
Vakantie Makelaar loop
Regio - IJs en weder dienende beloven de 10 Engelse mijlen van Uithoorn aanstaande zondag 31 januari strijd op hoog niveau. Bij de dames wordt de exotische deelname
verzorgd door Masila Ndunge uit
Kenia, terwijl Miriam van Reijen de
autochtone inbreng voor haar rekening neemt. Een Keniaanse staat
bijna vanzelf sprekend borg voor
een top tijd hoewel, bij een winterse inval met een bijtende oostenwind, de Nesserlaan zeker niet onderschat mag worden. Miriam op
haar beurt finishte als tweede Nederlandse in de marathon van Amsterdam en gaf zo haar visite kaartje af. Het parcoursrecord staat bij de
dames al sinds jaar en dag op naam
van Anne van Schuppen met een
tijd van 54.53. Bij de mannen heeft
Said Kan Faoui, lid van Atletiek Vereniging Gouda, zich voorgenomen
het parcours record te verbeteren.
Vorig jaar nog tweede op de 10 km.
gaat hij nu voor het hoogste op de
10 EM. Het record staat echter met
48.13 uiterst scherp, gevestigd onder goede loop omstandigheden
door Juwawo Wirimai in 2008.
De start van de top afstand is om
11.00 uur en het parcours is één

Opgeven
voor viertaltoernooien
klaverjassen
Amstelhoek - zowel vrijdag 5 februari als vrijdag 5 maart organiseert de buurtvereniging amstelhoek haar jaarlijkse viertallentoernooi. Het opgeven geschiedt per
vier kaarters, maar het spelen gaat
individueel. Kunt u geen team vullen, dan is het mogelijk dat de orga-

grote ronde over verharde wegen
in Uithoorn, Amstelveen en Nes a/
d Amstel. De premie voor een parcoursrecord bij zowel de mannen als
de vrouwen bedraagt 700 Euro, terwijl de prijs voor de eerst plaats van
200 Euro daar dan nog bij komt.
Overigens zijn er op de 10 EM. voor
alle leeftijdcategorieën drie prijzen beschikbaar. Bij de 10 en 5 km.
zijn er drie prijzen voor de eerste
drie aankomenden. Daar een klein
gedeelte van de loop door de bebouwde kom in de omgeving van
de sporthal De Scheg en de Europarei flats voert, zal dit tussen circa 9.00 uur en 14.00 uur enige overlast voor de bewoners geven. AKU
vraagt hiervoor begrip, eenmaal per
jaar moet dit toch mogelijk zijn.
De inschrijving staat open voor iedereen en is van 9.00 uur tot 11.15
uur in de sporthal. Voor de gezinsloop kan ingeschreven worden
bij de caravan van Zorg en Zekerheid die voor de sporthal is geparkeerd. De kosten bedragen 10 EM.
8 euro, 10 km. 7 euro, 5 km. 6 euro
en de ABN AMRO 1 km. gezinsloop
is gratis voor zowel de kinderen tot
en met 11 jaar als de meelopende
ouders.
nisatie zorgt voor de completering
van het team.
Naast de teamprijs speelt iedere
deelnemer in de hoop ook individueel in de prijzen te vallen. Voor de
beste kaarters zijn er mooie prijzen
te winnen. Er worden drie rondes
gespeeld, met in de pauze verkoop
van loten voor de loterij. Deelnamekosten bedragen per team €. 10,-- .
Om de organisatie soepel te kunnen laten verlopen en omdat de zaal
op ’n bepaald moment echt vol zit,
dient u zich vóóraf aan te melden bij
mevrouw felix (tel: 0297- 568802).
Dit geldt natuurlijk ook indien u zich
als éénling aanmeldt.

Mijdrecht - Afgelopen woensdagavond ontvingen de mannen van
Unitas de spelers van Keizer Otto/Trivolley uit Naarden. De eerste
thuisreplay uit de competitie. De
uitwedstrijd werd enigszins kansloos verloren met 3-1 en het streven was om dit niet meer te laten
gebeuren mede omdat Trivolley een
directe concurrent op de ranglijst
is. Unitas moest het deze competitieavond met een minimale bezetting doen. Buitenaanvaller Maarten Meulemans was net vader geworden van dochter Fiene en aanvaller Ricardo Angulo Vélez genoot
van een welverdiende vakantie in
zijn moederland. Middenaanvaller
Johan Samson zou deze avond de
positie van buitenaanvaller voor zijn
rekening nemen. De eerste set ging
Unitas scherp van start. Vanaf het
eerste punt werd een voorsprong,
weliswaar klein, opgebouwd en vast
gehouden tot het einde toe. Trivolley was duidelijk nog niet warm gedraaid en dat terwijl Unitas ook
nog niet op volle toeren draaide.
De Mijdrechtse volleyballers bleven
steeds een aantal punten vóór op
Trivolley, dat bij de standen 14-11 en
20-17 een time-out nam. De tamme
eerste set werd terecht door Unitas
met 25-22 gewonnen. De tweede
set begon voor de Mijdrechtenaren
anders dan van te voren werd gedacht. De opslag van “nummer 43”
uit Naarden was dusdanig dat Unitas tot een achterstand van 10-14 er
geen gepast antwoord voor had. Na
een time-out van Unitas en een korte peptalk ging het weer de goede
kant op. Na een mooie serie hard
werken en gelukkig ook fouten van
Trivolley werd de achterstand omgezet in een 17-16 voorsprong. Dit was

echter van korte duur. De passes
van Unitas werden slordig verzorgd
waardoor het niet mogelijk was om
uitgespeelde kansen te creëren.
Nog een laatste time-out bij 22-24
om de set naar Unitas toe te trekken
mocht niet baten en Trivolley won de
tweede set met 23-25.
Hard werken
De derde set was er één waarbij Trivolley het nakijken had. De opslagenreeks van Robert van der Meer
en Rick Samson opgevolgd door
hard werken bracht de stand via
9-2 naar 22-10. Trivolley had geen
antwoord en enig geluk was in deze set dan ook niet aan hun kant te
vinden. Unitas bleef heerser van de
derde set en won deze dan ook met
de overtuigende cijfers van 25-14.
De vierde set bracht weer enige
spanning in de wedstrijd. In ieder
geval tot 13-12 gingen de aanvallen, reddingen en tactisch gespeelde ballen over en weer. Hierna liep
Unitas uit tot 23-19. Toch bracht Trivolley’s “nummer 43” weer spanning in de wedstrijd met zijn gevarieerde opslag en Unitas was gedwongen om bij 24-23 een time-out
te nemen. Een terechte beslissing
bleek achteraf want het laatste punt
ging naar Mijdrecht en Unitas won
de laatste set met 25-23.
Door deze 3-1 overwinning (en de
3-2 overwinning op LoVoC van de
vrijdag ervoor) komt Unitas nu los
van de laatste plaatsen en sluit aan
bij een grote middenmoot met LoVoC, ODIS, Nederhorst, VIF en AllVol. Een paar plaatsen stijgen behoort zeker tot de mogelijkheden.
De volgende wedstrijd is komende
zaterdag tegen het ongeslagen Prima Donna in Huizen.

Peter Lexa (Van Kouwen Mijdrecht) overhandigt de sleutels aan Avital Selinger

Bondscoach Avital Selinger
neemt nieuwe auto in
ontvangst
Mijdrecht - Vorige week nam Avital Selinger de sleutels van zijn
nieuwe Opel Insignia in ontvangst
bij Van Kouwen Mijdrecht. Selinger
is bondscoach van het Nederlands
Volleybal damesteam. In 2008 had
hij als coach een Olympische missie met de volleybaldames van Martinus. Na een succesvolle start wisten zij zich nèt niet te plaatsen voor
de Spelen van 2008. Op weg naar de
Olympische Spelen in Londen 2012
zal Avital Selinger wederom een poging met de Nederlandse volleybaldames doen om zich te plaatsen. Dit keer met alle speelsters van

Henk Regelink wint
wedstrijd in de
marathoncompetitie
De Ronde Venen - Henk Regelink, de vader van Kevin laat zien
dat Kevin het schaatstalent niet van
een vreemde heeft. Hij heeft namelijk een schaatsmarathonwedstrijd
gewonnen in de marathoncompetitie van Amsterdam. Tijdens de
koers was Henk veel in de aanval.
Uiteindelijk kwam hij in een kopgroep terecht die tot het einde bij
elkaar bleef. In deze groep zat ook
Frits Schalij die al eerder heeft laten zien dat hij sterk is in de sprint.
Maar Henk liet zich niet gek maken
door de koploper in het klassement
en wist de sprint van hem te winnen.
Met deze prestatie schuift Henk ook
een paar plekken op in het tussen-

Kaarten en kienen
De Hoef - Het is weer zover, het
kaarten en kienen voor Het Hoefse
Jeugdkamp komt er weer aan. Een
gezellige avond waarop u van harte
bent uitgenodigd om te komen klaverjassen, kienen, pokeren of mee
te spelen met de verloting.
Traditiegetrouw staat er bij het klaverjassen een half varken op het
spel. Bij het kienen bestaan de
hoofdprijzen uit een speelgoedbon,
een dinerbon en een DVD speler.
Bij de verloting wordt er, naast vele andere prijzen, een reischeque ter
waarde van €125 verloot.
Het Hoefse Jeugdkamp is afgelopen
jaar 2e geworden in de verkiezing
vrijwilligers organisatie van het jaar

binnen De Ronde Venen. Deze organisatie gaat elk jaar met de jeugd
uit De Hoef op de fiets op kamp.
Om dit kamp te realiseren wordt de
kaarten en kienen avond georganiseerd, waarvan de opbrengst naar
het kamp gaat.
Dit evenement vindt plaats op 29
januari en begint om 19.30 in De
Springbok aan de Oostzijde in De
Hoef. Wilt u, naast meespelen op
deze leuke avond, prijzen ter beschikking stellen? Dan kunt u deze vrijdag vanaf 15.00 afgeven in De
Springbok.
De kampleiders nodigen u van harte uit voor deze gezellige avond. Tot
dan!

verschillende verenigingen. De Van
Kouwen Groep heeft een sponsorsamenwerking met Avital Selinger.
Zijn bezielende en inspirerende manier van coachen maakt hem een
man die altijd gaat voor het hoogst
haalbare…de nummer 1 positie.
De inspirerende coach / topsporter heeft heel bewust voor de Opel
Insignia heeft gekozen, met dit model gaat Opel ook voor het hoogst
haalbare. De Insignia sedan is in
Europa qua verkoop en reputatie de
nummer één in zijn klasse, getuige
ook de 24 onderscheidingen die hij
reeds ontving.

klassement. Waar hij nu op een zevende plek staat.
Ook Kevin wist een wedstrijd te winnen. Hij startte bij de C1 en al gauw
had hij met een paar andere rijders
een ronde voorsprong. Tegen het
einde van de wedstrijd reed Kevin
er weer vandoor en samen met een
andere rijder hebben ze weer een
ronde op het peloton gepakt. In de
laatste 5 ronden waarbij de rest van
de rijders al waren afgesprint reed
Kevin weg van zijn enige tegenstander. Als een vogeltje vloog Kevin
over het ijs en deed menig supporter verbazen. Met een halve ronde
voorsprong won Kevin en verdiende
daarmee 30 punten.
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Lijsttrekker Christen Unie
Ramon Barten gáát ervoor!
mij toen kandidaat gesteld voor het
lijsttrekkerschap. Zo is het gegaan,
heel simpel eigenlijk.”

CU-lijsttrekker Ramon Barten: “Wij willen een veiliger Uithoorn, een goed bestuur en sociale cohesie in de samenleving”
Uithoorn - Als er met de gemeenteraadsverkiezingen begin maart
genoeg stemmen op de ChristenUnie (CU) worden uitgebracht, is de
gemeente Uithoorn een partij rijker
die ook daadwerkelijk gaat meedoen
in de politieke arena. Ramon Barten
heeft zich opgeworpen als lijsttrekker en hij heeft er zin in. Ramon verhuisde met zijn echtgenote en twee
kinderen zo’n vier jaar geleden vanuit Amstelveen – waar hij geboren
en getogen is - naar Uithoorn. “Simpelweg omdat er hier meer koopwoningen beschikbaar waren tegen
een nette prijs. Niet omdat ik hier
economisch gebonden ben, want ik
werk in Hilversum,” vertelt Ramon
die als locatiemanager verbonden
is aan het Christelijk Woondienstencentrum De Boomberg, onderdeel
van stichting HilverZorg, waartoe
eveneens verpleeghuizen en thuiszorg behoren. Hoe kwam Ramon in
de politiek terecht? Ramon: “Wij vallen onder het bestuur van de ChristenUnie Amstelveen e.o. Vanuit die
hoek is in deze regio via een aantal bijeenkomsten een beroep op de
leden gedaan wie eventueel bereid
was mee te doen aan de gemeen-

tepolitiek, waarbij eerst een lokale partij moest worden opgericht.
Ik ben een paar keer naar een bijeenkomst geweest en werd steeds
enthousiaster om eraan deel te nemen. Ook al omdat het een link
heeft met mijn werk op het bestuurlijke vlak binnen de stichting HilverZorg. Het besturen van een organisatie op tal van deelvlakken heeft
naar mijn idee veel overeenkomst
met het besturen van een gemeente. Het leek mij bovendien een goede zaak mee te kunnen praten en te
beslissen over een plaats waar wij
wonen en onze kinderen opgroeien. Toch twijfelde ik eraan of ik dit
allemaal wel kon combineren met
mijn drukke baan, een jong gezin en
dergelijke. Want ik realiseer mij dat
een politieke functie veel werk met
zich meebrengt en tijdrovend is. Ik
heb daarom hulp gezocht bij Hem
in wie ik overtuigd geloof de vraag
voorgelegd of ik er goed aan deed
de politiek in te gaan. Het lijkt een
wonder maar ik kreeg kort daarop
op vele manieren bevestiging dat
ik de kracht zou ontvangen dit weloverwogen te kunnen doen. Op de
eerstvolgende vergadering heb ik

Nieuwkomer
De CU in Uithoorn begint als een
nieuwkomer aan de verkiezingscampagne. Men betreedt onbevangen het politieke vlak en dat heeft
zijn voor- en nadelen. Ramon: “Het
nadeel is dat je geen ervaring hebt
en het spel nog niet kent, maar het
voordeel is dat je fris en positief tegen zaken kunt aankijken en dat we
ons eigen programma onbevooroordeeld kunnen uitdragen. We hebben een enthousiaste groep mensen die er wat van willen maken, geleid door hun overtuiging. Waar de
CU in Uithoorn zich de eerste keren
gaat profileren is in een politiek café dat wij organiseren in het Theehuis op het Amstelplein, maar wij
gaan ook de verkiezingsmarkten op
en willen deelnemen aan de verkiezingsdebatten die door de gemeente worden georganiseerd. Een van
de speerpunten van ons programma is het thema Veiligheid. Het blijkt
dat Uithoorn een van de minst veilige gemeenten in de omgeving is.
De gemeenten rondom ons heen
scoren allemaal beter in veiligheid.
Daar willen wij aandacht aan schenken. Ons programma steunt behalve
op het veiligheidsaspect op de volgende pijlers: verantwoordelijkheid
voor goed bestuur, sociale cohesie
in de samenleving en op basis van
rentmeesterschap de zorg voor het
behoud van de natuur.
Maar we staan eveneens achter de
plannen voor een mooi dorpscentrum in het kader van het Masterplan
zoals het daar ligt. Kortom, enerzijds
omzien naar elkaar in een veilige en
duurzame leefomgeving, terwijl we
anderzijds Uithoorn ook meer op de
kaart willen zetten. Economie, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid
en toerisme maken daar natuurlijk
ook onderdeel van uit. We hebben
best veel. Uithoorn ligt op de kruising van drie provincies. Met dat gegeven kan je heel wat doen. Het is
een ‘drie provinciën punt’. Dat sluit
goed aan bij het gezegde ‘Uithoorn,
mooi wel!’ Wie meer over ons programma wil weten kan dat zien op
de website: www.uithoorn.christenunie.nl.”
Gelet op de omgevingsgeluiden zou
het best eens zo kunnen zijn dat de
CU in Uithoorn een behoorlijke kans
maakt op een zetel, misschien wel
twee. De partij was tot nu toe niet
vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. Wellicht dat het Christelijk
gedachtegoed zich nu kan vinden
door te stemmen op hun eigen partij. Hoe dan ook, zodra de gemeenteraadsverkiezingen zich voordoen
begin maart, breng uw stem uit!

Ons Uithoorn-oprichters Benno van Dam (links) en Nasséra Achahboun (midden) schrijven Ons Uithoorn in voor de
verkiezingen. Rechts ambtenaar Dennis van Ham van de afdeling Burgerzaken.

Ons Uithoorn gaat
meedoen aan verkiezingen
Uithoorn - Ons Uithoorn doet mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Op
dinsdag 19 januari hebben de oprichters Benno van Dam en Nasséra Achahboun de partij ingeschreven. Naar aanleiding hiervan legde Benno van Dam een verklaring
af in de gemeenteraad. Op 1 december jongstleden hebben Nasséra Achahboun en ikzelf bij notaris Van Erp te Amsterdam de vereniging ‘Ons Uithoorn’ opgericht. Het

De Kwakel - Vrijdagavond 22 Januari jl. was er weer de jaarlijkse openhuis bij de hobbyclub in het dorpshuis van De Kwakel.

Helaas waren er niet al te veel ouders op deze avond aanwezig maar
kinderen des te meer.
Z’n 70 enthousiaste knutselaars wisten de bovenetage van het dorpshuis weer te vinden.
Deze avond ook veel nieuwe gezichten. De hobbyclub is er voor de
jeugd tussen de 8 en 12 jaar en zijn
elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 tegen betaling van 1 euro 50
van harte welkom.
Zoals op elke vrijdagavond werd er
nu ook weer van alles gemaakt, van
vogelhuisjes tot kastjes, het beplakken van bloempotten en het maken
van sierraden. Dit alles onder deskundige begeleiding.

weekendje weg op 9,10 en 11 april.
Voor de kinderen die normaal gesproken ons altijd op de vrijdagavond weten te vinden maar tijdens
dit openhuis niet aanwezig konden
zijn kunnen als nog een inschrijfformulier af halen tijdens de clubavonden.

Dat dit zeer goed aanslaat bij de
jeugd blijkt wel dat er gemiddeld op
een vrijdagavond zo’n 60 kinderen
aanwezig zijn.

GEEN KRANT

Tijdens deze avond was het ook mogelijk om zich in te schrijven voor het

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

naars hebben op het gemeentehuis
een ondersteuningsverklaring getekend, waarmee de drempel van 20
ruimschoots werd overtroffen. Bovendien werd een geldige kandidatenlijst overhandigd met de namen van zes kandidaat-raadsleden.
Dit betekent dat Ons Uithoorn gaat
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande”. Binnenkort zal het verkiezingsprogramma en de kandidaten worden gepresenteerd.

Nieuwe hondentrimsalon
‘Beau Chien’ in De Kwakel
De Kwakel - Hondenliefhebbers
hoeven nu niet meer te zoeken naar
een (goede) salon buiten de Kwakelse regio om de vacht van hun geliefde huisdier te laten verzorgen.
Aan het Kwakelsepad 63 heeft Madelon Wijfjes recentelijk een eigen
hondentrimsalon geopend, ‘Beau
Chien’ (Mooie Hond) genaamd.
Waar echtgenoot Ben Wijfjes zich
veelvuldige bezighoudt met zonwering, wilde Madelon al zo lang iets
voor zichzelf opzetten voor de verzorging van het uiterlijk van honden.
“Dat dateert al van heel wat jaren
geleden, maar het kwam er om allerlei redenen nooit van. In die tussentijd heb ik mij als stagiaire wel
met het trimmen van honden beziggehouden, onder andere bij Trimsalon Bianca in Aalsmeer, Trimsalon Thérèse in ter Aar en Trimsalon Haar in Mijdrecht. Daar heb ik
veel geleerd en ervaring opgedaan
bij vakkundige collega’s. Ik ben hen
daarvoor erg dankbaar en heb er
bovendien altijd leuk gewerkt. In
die tijd heb ik ook een tweejarige
cursus gevolgd en mijn diploma in
maart vorig jaar gehaald. Nu heb ik
de kans gekregen een eigen trimsalon in te richten. Daarvoor is achter
de showroom van de zonwering een
ruimte vrijgemaakt. Vanzelfsprekend
ben ik daar erg blij mee, alhoewel ik
graag het samenwerkingsverband
met mijn collega’s wil voortzetten en
contact met hen blijf onderhouden.”
geeft Madelon te kennen.
Kapper
Madelon trimt alle soorten honden, groot en klein. “Maar niet alle

Openhuis bij HobbyclubFantasie ’83

doel van die vereniging is de belangen van bewoners te behartigen en
daartoe zetels te bemachtigen in de
gemeenteraad. Op dat moment hadden we niets meer dan een notariële oprichtingsakte. Inmiddels hebben we een verkiezingsprogramma,
een website, zes actieve mensen en
bovendien een Makro-pas. Kortom,
de contouren van Ons Uithoorn tekenen zich af. Afgelopen dinsdag 19
januari werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Maar liefst 31 Uithoor-

honden kun je trimmen. Er zijn verschillen. Zo kun je een hond scheren, knippen, plukken of effileren.
Dat laatste gebeurt met een kartelschaar, dus knippen en uitdunnen tegelijk. Bij Maltezers, Chihuahua’s, Yorkshire terriers, ruwharige Jack Russels en dergelijke wordt
dat wel gedaan. Maar ik geef natuurlijk vooraf wel advies wat het
mooiste is en het prettigste voor de
hond. Want die moet de behandeling ondergaan en er mee voor de
dag komen. Daarbij zijn naast verschillende typen honden ook honden met ‘afwijkende’ vachten. Poedels zijn echte trimhonden, die kan
je net zoals een buxus boompje
keurig in model knippen of scheren.
Maar bij een koningspoedel doe je
dat weer niet. Dat beperkt zich tot
een glad gezichtje en kale onderpootjes. Neem je nu een bouvier,
dan wordt die meestal geplukt. Dat
is puur handwerk en daar ben je wel
een paar uur zoet mee. Er zijn overigens ook bouviers die vanwege hun
afwijkende vacht weer niet geplukt
kunnen worden. En een langharige
collie vraagt wéér om een andere
behandeling. Kortom, je kunt in het
algemeen stellen dat de vacht van
alle honden verzorging nodig heeft
en dat daarin toch nog wel het nodige verschil in behandeling en dus
werk gaat zitten. Net zoals wij naar
de kapper gaan, moet de hond dat
op gezette tijd ook. Mocht de hond
huidafwijkingen vertonen die tijdens de behandeling worden opgemerkt, dan stuur ik die met zijn of
haar baasje door naar de dierenarts.
Verder is het zo dat een wat oude-

re hond niet altijd meer zo lang op
de behandeltafel kan staan. Je moet
dus ook rekening houden met het
dier of die de behandeling wel prettig vindt of dat je de behandeling
moet inkorten. Vanzelfsprekend in
overleg met het baasje,” legt Madelon vlot pratend uit die zelf ook twee
honden heeft, evenals langoor knuffel konijntjes en een kat met een
hoog aaibaarheidsgehalte.
Eigen stijl
Madelon behandelt geen honden
die naar een tentoonstelling gaan
om prijzen te winnen. Dat is een specifiek gebeuren wat wordt overgelaten aan iemand die in dat métier is
gespecialiseerd. Zo’n show hanteert
een hoge standaard wat wel en niet
mag. Daarvoor is Madelon niet opgeleid. Trouwens, in die richting wil
zij ook niet. Madelon hanteert haar
eigen stijl in trimmen. Die stijl staat
je aan of niet. Volgens haar houden
de meeste hondentrimsalons er allemaal een eigen stijl op na. Mede
daardoor ziet zij haar collega’s niet
als concurrenten. Madelon constateert ook dat er een modetrend is in
het houden van honden. Momenteel zijn de kleinere hondenrassen
in trek. Ze trimt vandaag de dag dan
ook veel kleine hondjes. Echter, ook
de grotere honden vindt Madelon
leuk om te behandelen en te verzorgen. Zij hanteert daarbij vaste prijzen voor elk type hond en werkt op
afspraak. Wie zijn of haar hond aan
Madelon wil toevertrouwen voor
een mooie en goede trimbeurt weet
nu het adres voor het maken van
een afspraak: 0297-530785.
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Luc Verwijs haalt tweede
plek in talentendivisie

1e Achttal van Denk en
Zet laat een punt liggen

Wilnis - Bij het Zuid-Hollands turnkampioenschap is Luc Verwijs (9
jaar) uit Wilnis prachtig tweede geworden in de instap-klasse. Hij koos
dit seizoen voor het allerhoogste niveau, de talentendivisie.
Zaterdag 23 januari was een spannende dag voor Luc, die bij turnvereniging TOOS in Waddinxveen
traint. Hij turnde zijn eerste individuele wedstrijd van het seizoen: de
finale van het district Zuid-Holland.
Luc had lang getwijfeld tussen de
talentendivisie en één niveau lager,
maar ging de uitdaging uiteindelijk
aan. Zijn motivatie: liever hard trainen op nieuwe, moeilijke turnelementen dan perfectioneren van wat
ik al onder de knie heb.
Zaterdag in Alphen aan den Rijn
pakte dat goed uit. Luc maakte indruk aan ringen, met strakke
(spreid-)hoeksteunen, een inlock,
dislock en hoge salto af. Zijn beloning was een 18,45, voor Luc de
hoogste score ooit aan ringen. Ook
op voltige deed hij nauwelijks onder voor de jongen die de wedstrijd
uiteindelijk won. Uitdaging voor de
volgende wedstrijd: drie flanken op
de “paddenstoel” met beugel, wat
hem nog meer punten gaat opleveren. Ook op sprong was het verschil
vervolgens klein. Luc liet een mooie
streksalto en overslag zien en kreeg
daarvoor een 17,50.

De Ronde Venen - Schaakclub
Har-Mon-ie uit Harmelen had in hun
uitwedstrijd tegen het 1e achttal van
‘Denk en Zet – Advisor’ niet te klagen over geluk en sleepte daarmee
een punt uit het vuur. Hoewel ‘Denk
en Zet – Advisor’ met drie invallers
speelde, die door de teamleider respectievelijk aan bord 2, 5 en 8 waren
gezet, was dat in het verloop van de
wedstrijd niet echt te merken. Aan
bord 6 ging Bert Drost te vroeg in
de aanval wat hem de kwaliteit kostte, maar hij kreeg daardoor wel een
mooie koningsaanval, die zijn tegenstander, Kees van Rooijen, onderschatte. Deze verzuimde zijn verdediging te organiseren en zag te
laat, dat hij zijn dame moest geven
om mat te vermijden. 1-0.
Aan bord 5 ontwikkelde Cees Verburg het centrum terwijl zijn tegenstander Piet Boere zijn pionnen op
de damevleugel naar voren stuurde.
Hoewel Cees meer ruimte had, bleef
de stelling in evenwicht en forceerde Piet met zetherhaling remise.1½½. Jan de Boer en Aja Bijsterbosch
ruilde aan bord 3 in het middenspel
de stukken af. De pionnen bleven op
bord, maar toen ook de dames werden geruild garandeerde de in elkaar geschoven pionnenketens remise. 2-1.
Op het 7e bord rocheerde en Henk
van de Plas lang en zijn tegenstander Jan Tuls kort, maar beiden kwamen niet tot een beslissende aanval.
Stukken werden geruild, open lijnen
geneutraliseerd en nadat de dames
het strijdperk hadden verlaten werd
het punt gedeeld. 2½-1½ .
Henk Kroon kwam op het eerste
bord goed uit de opening. Omdat de
stukken niet lang op het bord bleven en Henk niet had gerocheerd en
zijn torens centraal stonden moest
zijn tegenstander Klaas Veldhuijsen
alle zeilen bijzetten om het lastige
eindspel van torens en pionnen tot
een goed einde te brengen. Klaas
ging er eens goed voor zitten, ver-

en in handstand en een salto af. In
Alphen zag Luc dat zijn concurrenten deze onderdelen ook nog niet
beheersen.
Na brug turnde Luc de wedstrijd
fantastisch uit. Op rek deed hij zo
maar een vloeiende kiep-beweging,
iets wat in de voorafgaande trainingen steeds mislukte. Hij kreeg 17,30
punten. Ook op vloer toonde hij zijn
progressie, met mooie zweefrollen,
endo-heffen, een overslag en arabier dubbel flik-flak. Zijn score: een
17,65.
Uiteindelijk kwam hij uit op een
tweede plek met een mooie eindscore van 101,80. Jammer genoeg
kreeg alleen de winnaar een medaille, maar zelfs dat kon de goede
bui van Luc niet verpesten.
De volgende wedstrijd, de eerste
kwartfinale voor het Nederlands
Kampioenschap, is eind februari.
Dan zal Luc zijn eerste stappen zetten naar hopelijk weer een nationale turnfinale.

Vinkeveen - Vrijdag 22 januari speelden de dames, gesponsord
door Krijn Verbruggen Schoeiing,
Grond en Baggerwerken en Haaxman Lichtreclame in de Boei tegen Zaanstad Dames 3. In Zaanstad
werd begin dit seizoen verloren met
4-0 dus het was voor de dames uit
Vinkeveen een uitdaging om nu wel
te winnen.

Medaille
Op het vierde toestel, brug, laat Luc
doorgaans de meeste punten liggen. Zaterdag was dat niet anders,
hij zwaaide niet zo soepel tot handstand. De komende weken zal hij
hard gaan trainen op twee nieuwe
elementen: verpakken en omdraai-

Handen blijven leeg door
off-day Atlantis 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
reisde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 naar Almere voor
de wedstrijd tegen EKVA 3. Atlantis 2 staat op de een na laatste plek
dus punten zijn er hard nodig. EKVA 3 daarentegen strijdt nog om het
kampioenschap. Voor beide ploegen is de winst noodzakelijk.
Ondanks de lage klassering heeft
Atlantis sterke wedstrijden gespeeld
waar meer punten verdiend waren geweest. Ook zaterdagmiddag
stond het team op scherp en wist
het wat hen te doen stond. Atlantis
begon met concentratie en vechtlust aan de wedstrijd, ondanks de 10 achterstand kwam de ploeg snel
op gelijke hoogte. Beide teams hadden toen veel kansen EKVA pakte
echter de voorsprong. Atlantis ging
door met kansen creëren, helaas
viel de bal er net niet in en was EKVA juist erg effectief. Waardoor een
gat van zes punten was geslagen.
Atlantis rechtte haar rug en dichtte
het gat bijna tot twee punten. Voor
het eindsignaal van de rust scoorde EKVA nog twee keer waardoor
de ruststand 10-6 was. Coach Petra
Taal zette de Mijdrechtse ploeg in
de rust op scherp om door te knokken en aanvallend meer goals te
maken. Ondanks alle goede intenties van Atlantis was EKVA de ploeg
die bleef scoren. Een gat van zeven punten was snel gemaakt en de
schade werd alleen maar groter. Het
inbrengen van vier invallers deed
het tij ook niet keren. EKVA was
aanvallend zeer effectief en zuiver
in tegenstelling tot Atlantis waar de
kansen niet werden verzilverd. Na
het eindsignaal was de oorwassing
compleet en stond een 19-7 uitslag

Atalante dames 1 wint
vierde wedstrijd op rij

op het scorebord. De nederlaag was
terecht voor het door Rabobank gesponsorde Atlantis, maar de uitslag
gaf wel een vertekend beeld. Atlantis speelde niet goed, maar de
vechtlust was aanwezig en ook een
lading pech dat de ballen net niet
door de mand vielen.
Gezien het spel de afgelopen maanden van Atlantis, kan dit een incident genoemd worden. Rest nu lering uit de fouten te trekken en verder de wedstrijd snel te vergeten
om het oude niveau weer op te pakken. Aanstaande zaterdag speelt de
ploeg om 18.15, na het eerste team,
tegen OVVO 4 thuis in de Phoenixhal. De uitwedstrijd tegen OVVO
werd nipt verloren, dus dit belooft
een spannende wedstrijd te worden.

Coach Petra Taal

De eerste set werd goed gespeeld.
Marleen Sondermeijer die weer helemaal terug is van haar blessure
scoorde veel punten met haar sterke blok en ook de verdediging deed
goed werk. Dit resulteerde in 25-18
overwinning voor de dames uit Vinkeveen.
De tweede set stoomden de dames
meteen door met hun goede spel.
Zaanstad kwam wel wat beter in de
wedstrijd en scoorde punten door
veel te prikken.
Maar de Atalante dames lieten zich
niet gek maken en zorgde ervoor
dat er bijna geen bal meer op de
grond kwam. Libero Marlieke Smit
zat lekker in de wedstrijd en haalde veel ballen van de grond waardoor spelverdeelster Irma Schouten
haar aanvallers goed kon bedienen.
Ook deze set eindigde in een over-

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis C3, gesponsord
door Ruijgrok Makelaars een spannende wedstrijd tegen De Vinken
C4. De vorige wedstrijd tegen De
Vinken was een super spannende wedstrijd waarbij de stand gelijk op liep naar 4-4. Deze week wilde Atlantis graag dit omzetten in
een winst. Het eerste doelpunt was
voor het team van Atlantis! Daarna
waren De Vinken aan de beurt voor

meerdere treffers Bij de rust stond
het dan ook 1-4. Na een aanmoedigende peptalk van coaches Simone
en Alwin ging de tweede helft van
start. Helaas kon Atlantis niet voorkomen dat het 1-7 werd. Daarna
werd er een mooie strafworp gescoord door Atlantis 2-7. Jammer
genoeg eindigde de wedstrijd met
3-10. Komend weekend speelt Atlantis C3 tegen EKVA uit Almere.
Aanvang wedstrijd 15.00 uur.

Aanstaande zaterdag spelen de dames in Amersfoort tegen Keistad
dames 2.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is
op vrijdag 5 februari tegen VC Allvo D1 die op een negende plek in de
competitie staan. Atalante heeft zich
na vier overwinningen op rij op een
vijfde plek weten te zetten.

Atlantis 3 boekt nipte
overwinning
Mijdrecht - Zaterdag 16 januari stond voor Atlantis 3 de thuiswedstrijd tegen Woudenberg op het
programma.
Het door architectenbureau H.W.
van der Laan gesponsorde team
was er alles aan gelegen deze wedstrijd te winnen. Het kampioenschap
is immers nog steeds een reele optie en daarnaast diende er revanche
genomen te worden voor de verloren uitwedstrijd.
Het eerste aanvalsvak met Nadia
Bachdim, Wilma Kranenburg, Bert
Pauw en Barry van der Waa begon voortvarend aan het duel. Bert
Pauw wist een door hemzelf verkregen strafworp te verzilveren. Woudenberg wist hierna nog gelijk te
maken, alvorens Atlantis het heft
in handen nam. Het eerste verdedigingsvak met Mirjam Gortenmulder,
Leoniek van der Laan, Pleun Neurink en Jan-Willem van Koeverden
Brouwer liet haar aanvallende kwaliteiten zien. Mirjam Gortenmulder
wist twee keer van afstand te scoren.
Via twee doelpunten van Barry van
der Waa en nogmaals Mirjam Gortenmulder bracht de Van der Laan
equipe de voorsprong op 6-1. Hierna hervond Woudenberg zich en
moest Atlantis ook enige tegendoelpunten incasseren. Slechts Bert
Pauw en Barry van der Waa wisten
nog voor Atlantis te scoren, waarmee de ruststand op 8-5 kwam.
Bij afwezigheid van vaste coach Harold Taal nam de geblesseerde Arjen Markus de taak van coach op

Atlantis C3 onderuit
tegen De Vinken

winning, 25-23.
De derde set werden de Vinkeveense dames meteen op een achterstand gezet.
Door rommelig spel was het lastig
om deze achterstand in te lopen.
Loes Kuijper probeerde met een
goede servicebeurt wat punten in
te lopen maar helaas lukte het Atalante niet om de set naar zich toe
te trekken. Er werd verloren met 2125.
De laatste set moest dan wel gewonnen worden om nog vier punten
te kunnen verdienen. Er werd geconcentreerd gespeeld en Atalante kwam meteen op voorsprong. Dit
kon even worden volgehouden totdat Zaanstad weer een paar punten
inliep. De Vinkeveense dames knokten voor wat ze waard waren en wisten met goed spel de laatste set met
overtuiging te winnen, 25-18.

zich. Atlantis moest vooral haar eigen spel blijven spelen en zich minder bezig houden met de tegenstander en de soms warrig fluitende scheidsrechter.
Hoewel Atlantis na de rust eerst
twee tegendoelpunten moest incasseren wist zij toch met goed spel de
voorsprong uit te breiden. Via doelpunten van Pleun Neurink, Bert
Pauw, Wilma Kranenburg en Mirjam
Gortenmulder bracht Atlantis de
voorsprong op 12-7. Hiermee leek
voor Atlantis de koek op en brak
een spannende eindstrijd aan.
Met Serge Kraaikamp voor Jan-Willem van Koeverden Brouwer, Kristiaan Geerdink voor Bert Pauw, Sandra Pronk voor Leoniek van der Laan
en Janneke van Ginkel voor Wilma
Kranenburg probeerde Atlantis de
score verder op te voeren.
Helaas pakte dit niet uit zoals gehoopt en Woudenberg wist steeds
dichterbij te komen. Mede door enkele discutabele beslissingen van
de scheidsrechter maar ook door
fouten aan Atlantiszijde wist Woudenberg terug te komen tot 12-11.
Gelukkig voor Atlantis bleef het hierbij waardoor de Van der Laan formatie in de race blijft om het kampioenschap.
De volgende wedstrijd is tegen het
Maartendijkse DOS, de koploper.
De thuiswedstrijd tegen DOS werd
door Atlantis gewonnen, zodat de
ploeg met vertrouwen naar Maartensdijk zal reizen.

beterde zijn positie, kwam zelfs 1 pion voor, maar Henk verdedigde zich
bekwaam en toen Klaas een randpion overhield was het technisch remise. 3-2.
Aan bord 4 ging Bram Broere voortvarend uit de startblokken. Zijn tegenstander Kock Versteeg had
geen bewegingsvrijheid en om enige ruimte te maken offerde hij een
stuk, waardoor hij met een vrijpion in
het centrum had hij nog enige dreiging had. Maar Bram dwong verdere stukkenruil af en Kock kon verder
verlies van pionnen niet voorkomen
en gaf op. 4-2. Hiermee stond ‘Denk
en Zet – Advisor’ op een 4-2 voorsprong en met nog twee partijen te
gaan leek de winst voor het grijpen.
De tegenstander van Gert-Jan Smit
aan bord 2, Bert Burggraaff, had al
eens naar de stand geïnformeerd
omdat zijn stelling weinig aanknopingspunten bood op winst, maar
omdat Har-Mon-ie aan remise niets
meer had speelde hij verder.
Met een betere positie van de torens
had Bert licht voordeel, maar hij kon
pas toeslaan toen zijn Gert-Jan de
kwaliteit verspeelde. Bert maakte
het netjes af. 4-3.
Alles hing af van bord 8, waar John
van de Berge tegen Gert-Jan Veldhuijsen speelde. John had de koningsstelling van zijn tegenstander
stevig onder druk die zijn tegenstander met een vrijpion op de a-lijn
probeerde te ontlasten.
Hij kon daardoor met zijn dame de
vijandelijke stelling binnendringen,
maar John had inmiddels mat in één
op het bord en de positie van GertJan was hopeloos. Met een paar
blufschaakjes probeerde hij John af
te leiden en dat lukte wonderbaarlijk.
John overzag de mogelijkheid het
schaak eenvoudig te pareren en
liep in een matnet, zodat Har-Monie met de schrik vrijkwam en alsnog
met een gelijk spel naar huis toe
ging. 4-4.

CSW dames winnen
Wilnis - Na een lange winter periode kon er dat zaterdag weer worden gevoetbald, Odysseus kwam
op bezoek in Wilnis. CSW begon
voortvarend en uit een mooie aanval met Shanon, Alex werd de voorzet net naast gekopt door Christianne. Odysseus liet zich niet ongemoeid en zette aan richting Isabella,
onze doelvrouw. Er volgde gevaarlijke momenten voor het CSW doel
uit standaard situaties. Het duurde
tot de 22e minuut voor CSW weer
een goede kans kreeg, Diana zette
goed door maar net voor de 16 meter werd zij gestopt.
In de 32e minuut was het dan toch
raak, Iris schoot op doel en de bal
verween over de keeper in het doel,
1-0. Odysseus zocht, na de achterstand direct de aanval en Isabella
moest redden om de gelijkmaker te
voorkomen. In de 38e minuur volgde er nog een mooie CSW aanval,
maar er werd niet gescoord.
Na de thee mocht Iris bij de eerste
de beste aanval aanleggen en verrassend genoeg verdween de bal in
het doel, 2-0. Na deze voorsprong

verwachten we meer rust in het spel
van CSW maar het spel bleef over
en weer gaan. Na een kansje van
Christianne, het schot verdween net
naast het doel, kwam Odysseus op
2-1, een van de aanvallers mocht
ongestoord doorlopen en de onverwachte kans verzilveren.
Het spel bleef rommelig en zowel
CSW als Odysseus kregen kleine
kansjes. Vanaf de 60e minuut zette
CSW aan en het was wachten op het
3e doelpunt, ondanks dat er kansen
waren bleef een score uit. De keepster van CSW, Isabella moest nog
wel een paar keer reddend optreden, zij deed dit bekwaam. Vlak voor
tijd kregen we nog een goede kans,
de lob van Christianne was te zacht
om de keeper te verschalken.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Argon basketbal Mu18
wint eerste wedstrijd
Mijdrecht - De tweede seizoenshelft, alweer het derde seizoen in
onze Rabobank-shirts, is van start
gegaan en het wordt extra spannend. Het gaat nu echt om het kampioensschap in de 1e klasse. De eerste wedstrijd werd thuis gespeeld
tegen de Springers uit Gouda. De
teams hadden nog nooit eerder tegen elkaar gespeeld. Met de hoop
op een leuke wedstrijd begon het
eerste kwart. Het ging redelijk gelijk op totdat Argon iets uit kon breiden en met een kleine voorsprong
het eerste kwart kon beëindigen.
In het tweede kwart kreeg Argon
een kleine dip waardoor Springers

in de wedstrijd kon groeien. Ze kwamen zelfs voor en met de rust stond
dan ook een 22-23 op het scorebord.
Maar er was natuurlijk nog niets
verloren. Dat bleek ook want Argon
herpakte zich weer helemaal, verdedigde goed en wist geweldig op
voorsprong te komen met een stand
van 43-31. Nu was het aan Argon
de taak om de wedstrijd rustig uit te
spelen. Het lukte niet meteen waardoor we nog aardig wat scores te
verduren kregen. Maar door het uit
pasen van de wedstrijd, wist Argon
toch te winnen met een eindstand
van 47-44.

Zesballen toernooi
in de Merel
Vinkeveen - In het zes ballen toernooi van biljartclub de Merel zijn
er in het afgelopen weekend meer
spelers doorgedrongen tot de finale
en wel in de b poule Ralph Dam, Jos
Boeijen, Gijs Rijneveld, Bob Hubenet
en Erik Spiering en in de c poule Gijs
v.d. Neut, Dennis Cordes, Hein Voorneveld, Bart Hoffmans, Kees Kooijman, Jeroen Berkelaar en Teus Dam,
In de a poule Henny Hoffmans, Ben
Fransen en Dorus v.d. Meer, spelers
als Gerard Redegeld, Bas Kolenberg
konden hun draai nog niet vinden
met al die ballen, net zoals Frank
Witzand, John Vrielink, Desmond
Driehuis, Martien Heijman, Nico van
Soeren en Patrick v.d. Meer.
Het laatste weekend komt eraan, er

kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spelen
op de volgende dagen: vrijdag 29 januari van 20.00 uur tot 23.00 uur en
zaterdag 30 januari van 14.00 uur tot
18.00 uur, waarna om plus-minus
19.30 uur de finales zullen starten.
Daarna is er de prijs-uitreiking.
Zondag 31 januari start het 3 banden toernooi van biljartclub de Merel/D.I.O. We starten zondag de eerste wedstrijden op twee tafels vanaf 14.00 uur.
U kunt zich nog opgeven voor dit
toernooi aan de bar van café de Merel, tel 0297-263562 of per e-mail:
thcw@xs4all.nl dit alles in café de
Merel, Arkenpark “mur” 43, Vinkeveen, tel. 0297-263562.

