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Uithoorn - Donderdagmiddag 28 
januari werd Paul Boere met zijn 
echtgenote Roselle door burge-
meester Lies Spruit gehuldigd voor 
zijn kordate optreden op zaterdag-
avond 16 januari jl. Rond half negen 
raakte een automobiliste als gevolg 
van een verkeersongeval met haar 
auto te water langs de Drechtdijk. 
De toevallig passerende Paul Broere 
bedacht zich geen moment en be-
gaf zich in het ijskoude water waar-
na hij kans zag de vrouw uit de auto 
te bevrijden en op de kant te bren-
gen. Als hij dat niet had gedaan, was 
er alle kans geweest dat zij was ver-
dronken. Het bericht stond 20 janu-
ari op de voorpagina van deze krant. 
Burgemeester Spruit wilde het tij-

dens een geanimeerd samenzijn in 
haar werkkamer nog wel een keer 
horen van Paul zelf. Behalve de ge-
beurtenis vertelde hij dat dit de der-
de keer was dat hij iemand uit het 
water heeft gered. “De vrouw was 
helemaal de weg kwijt, letterlijk en 
figuurlijk. Helemaal na het ongeval. 
Zij kwam uit de omgeving van Rot-
terdam en had iemand weggebracht. 
Vervolgens zocht zij de provinciale 
weg om weer naar huis te gaan en 
kwam in De Kwakel op de Drechtdijk 
terecht. Daar ging het mis. Gelukkig 
heeft zij er nagenoeg weinig licha-
melijk letsel aan over gehouden,” al-
dus Paul die uiterlijk de rust zelve uit-
straalt, maar toch zegt twee nachten 
slecht te hebben geslapen van het 

voorval. Daarnaast vindt hij het on-
begrijpelijk dat mensen maar staan 
toe te kijken en niemand daadwer-
kelijk een hand uitsteekt om te hel-
pen. Van de brandweer kreeg hij een 
compliment voor de manier waarop 
hij de bestuurster uit de auto heeft 
gehaald die met de achterkant al 
half door het ijs was gezakt. Voor 
hetzelfde geld zou zij nekletsel heb-
ben gehad en onbewust heeft Paul 
daar kennelijk rekening mee gehou-
den. De burgemeester vond het een 
knap staaltje werk en stak dat niet 
onder stoelen of banken. Zij felici-
teerde Roselle met de daadkracht 
van haar echtgenoot en overhandig-
de Paul een mooie bos bloemen. Die 
heeft hij méér dan verdiend.

Paul Boere gehuldigd voor 
heldendaad

Gemeentebelangen start 
verkiezingscampagne 
Uothoorn - Met het plaatsen van 
het eerste verkiezingspamflet door 
de lijsttrekker Sjaak Verhaar is het 
officiële startsein gegeven  voor de 
komende verkiezingsstrijd. Van-
uit dit punt, waar 40 jaar geleden 
de bakermat van Gemeentebelan-

gen lag, zullen de andere borden 
geplaatst worden op de diverse lo-
caties in Uithoorn en De Kwakel. In 
de afgelopen maanden is een partij-
programma geschreven dat als uit-
gangspunt voor de komende verkie-
zingsdebatten en  diverse markten 

zal gaan dienen.  Op de foto de top 
8 van de verkiezingslijst. V.l.n.r. Ma-
nuella Calis (5), Sjaak Verhaar (1), 
Klaas Bijlsma (3), Herman Bezuijen 
(4), Willem Ebbeling (8), Robert Tim-
mers (2) en Ed Hirschfeld(6). Afwe-
zig was Emrah Bouyahi (7)

Uithoorn - Vernieuwend en ge-
durfd. Zo onderbouwt de jury haar 
keuze voor het stedenbouwkundig 
schetsplan van Kalliste Woning-
bouwontwikkeling voor een deel van 
Legmeer-West. Deze week overhan-
digde woningmarktconsultant Leo 
Bosch het officiële juryrapport aan 
Jeroen Verheijen, wethouder van de 
gemeente Uithoorn.
“De gemeente wil de woningen in 
Uithoorn beter laten aansluiten bij 
de wensen van de woonconsument”, 
licht de wethouder toe. “Om dit doel 
te bereiken, hebben we bij de ont-
wikkeling van nieuwbouwwoningen 
in een deel van Legmeer-West voor 
het eerst een prijsvraag uitgeschre-
ven. Vijf bouwbedrijven en ontwik-
kelaars is gevraagd om begin dit 
jaar een stedenbouwkundig schets-
plan in te dienen. Met de prijsvraag 
wilden we vijf specialisten de ruimte 
geven om vanuit hun eigen ervaring 
en creativiteit tot een consumentge-
richt plan te komen. Bovendien heb-
ben we er bewust voor gekozen om 

de voorstellen te laten beoordelen 
door een deskundige en onafhan-
kelijke jury.” 

Dertien in dozijn
Woningmarktconsultant Leo Bosch 
constateert dat de financiën bij de 
ontwikkeling van nieuwbouwpro-
jecten vaak maatgevend zijn. “De 
kans op ‘dertien in een dozijn’ is dan 
groot. Deze wethouder heeft met 
de prijsvraag echter kwaliteit cen-
traal gesteld. Ik vond het een eer 
om als jurylid een bijdrage te leve-
ren aan de woningontwikkeling in 
Uithoorn.” Bosch nam samen met 
architect Marcel van der Schalk en 
Vera Rijninks van de Vrijwilligers 
Advies Commissie voor de woning-
bouw (VAC) zitting in de jury die de 
schetsplannen beoordeelde.

Beste voorstel
De voorstellen van de deelnemers 
aan de prijsvraag zijn beoordeeld 
op de aspecten: consumentgericht-
heid, aantrekkelijkheid van de wo-

ning, aansluiting op de directe om-
geving, duurzaamheid, financiën en 
aanpak. Bosch: “Bemog, Dura Ver-
meer, Kalliste, Smits Bouwbedrijf en 
Trebbe, hebben allemaal een eigen 
invulling voor het gebied bedacht. 
In vergelijking met de andere deel-
nemers komt Kalliste echter met de 
meest creatieve stedenbouwkundi-
ge oplossing én met een zeer ver-
nieuwend woonconcept. De jury 
vindt het plan van Kalliste om die re-
den de meeste potentie hebben.” 

Consumentgericht bouwen
In het voorstel van Kalliste veran-
dert het momenteel nog braaklig-
gende deel van Legmeer-West in 
een opvallend vormgegeven dorpje 
met een groen karakter waarvan de 
westzijde met de voeten in het water 
staat. De jury is van mening dat Kal-
liste de ecologische zone, het water 
en de oude spoordijk in Legmeer-
West op een gedurfde manier met 
elkaar verbindt. Bosch: “Deze ka-
rakteristieke elementen in combi-

Woonkwaliteit centraal bij 
prijsvraag Legmeer-West

natie met een zeer gevarieerd aan-
bod nieuwbouwwoningen, geven 
het gebied een heel aansprekende 
uitstraling. Omdat de koper boven-
dien in een vroeg stadium betrok-
ken wordt bij de exacte indeling van 
de woning, vinden we het een sterk 
staaltje van consumentgericht bou-
wen.” 
Over de exacte invulling van het 
winnende voorstel gaan de gemeen-
te Uithoorn en Kalliste de komende 
tijd met elkaar in gesprek. Verheijen: 
“Het is de eerste keer dat we bij de 
gemeente Uithoorn werken met een 
prijsvraag. Met de uitreiking van het 
juryrapport is nu de weg vrij om de 
fase van planvorming af te sluiten 
en over te gaan tot realisatie van het 
nieuwbouwproject. Het is de bedoe-
ling dat de voorbereidende bouw-
werkzaamheden eind 2010 van start 
gaan en dat de woningen begin 
2012 worden opgeleverd.”

Leo Bosch (rechts) overhandigde op dinsdag 26 januari het officiële juryrapport aan Jeroen Verheijen (links), 
wethouder gemeente Uithoorn.
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openingstijden
maandag van 12.30 - 18.00 uur.
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vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Raadsleden doen de komende 
weken een oproep aan u om te 
gaan stemmen op 3 maart. De-
ze week is aan de beurt Marvin 
Polak van de VVD.

Hoe lang bent u raadslid ?
Ik ben sinds 2006 raadslid en daar-
voor 2 jaar steunfractielid.

Hoeveel uur besteedt u per 
week aan het raadslid zijn?
Erg wisselend. Er zijn weken waar-
in ik niet meer doe dan de verplichte 
stukken bekijken en doorlezen en er 
zijn weken die in de avonduren bijna 
helemaal gedomineerd worden door 
raads(gerelateerd) werk. Gemiddeld 
denk ik toch tussen de 10 à 15 uur 
per week kwijt te zijn aan alles om-
trent het raadswerk.

Wat is leuk aan het raadslid 
zijn?
Het is leuk om bezig te zijn met pro-
blemen en uitdagingen die je nor-
maal niet tegenkomt in het dagelijks 
leven. Het voelt goed op te komen 
voor inwoners en inwonersgroepen 
die ergens mee zitten, waarna jij je 
eigenaar van hun probleem kan ma-
ken. Het is ook erg leuk om het ge-
voel te hebben dat je inderdaad aan 

Stemmen? Doen! 
Op 3 maart 2010

het besturen bent, wanneer je zicht-
baar en tastbaar de gevolgen ziet 
van een keuze die je hebt gemaakt. 
Het is leuk om samen te werken 
met mensen die vaak verschillende 
ideeën hebben, maar er allemaal zit-
ten omdat ze Uithoorn net weer iets 
beter willen maken.

Waarom moeten mensen op 
3 maart 2010 gaan stemmen?
Mensen moeten gaan stemmen om 
ervoor te zorgen dat het in hun ogen 
beste bestuur straks plaatsneemt. 
Mensen moeten gaan stemmen 
om zich te kunnen laten vertegen-
woordigen bij belangrijke keuzes 
die gemaakt moeten worden. Men-
sen moeten gaan stemmen als ze 
hart hebben voor de gemeente waar 
ze in wonen. Mensen moeten gaan 
stemmen om hun belangrijkste recht 
uit te oefenen, dat zoveel mensen in 
de wereld niet hebben. 
En vooral: Mensen moeten gaan 
stemmen om later het recht te heb-
ben om te klagen!

Wist u dat:
• op 3 maart 2010 de 

volgende gemeente-
raadsverkiezingen zijn?

• u dan tussen 8.00 uur 
’s ochtends en 21.00 uur 
’s avonds uw stem kunt 
uitbrengen?

• u weer mag stemmen met 
het ouwe trouwe rode 
potlood?

• alle stemmen handmatig 
worden geteld?

• u ’s avonds in het 
gemeentehuis de 
bekendmaking van de 
uitslag kunt bijwonen?

• dit door het handmatig 
tellen wel een latertje zal 
worden...?

Wie krijgt 
uw stem 
op 3 maart?
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. 
Op woensdag 3 maart bepaalt u wie er zitting mag nemen 
in de raad voor onze gemeente.

Politiek café
Als u meer informatie wilt, bent u van harte welkom bij het politieke ca-
fé 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. 
Beide avonden beginnen om 19.30 uur. U kunt dan kennissmaken met 
alle kandidaten. Lijsttrekkers en specialisten van de VVD, PvdA, CDA, 
Gemeentebelangen, DUS!, CU en Ons Uithoorn debatteren met el-
kaar en met het publiek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi er: telefoon 
0297-513963 of per e-mail griffi e@uithoorn.nl

Laat uw stem niet verloren gaan
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.

Nog 4 weken 
te gaan!

Verkiezingsmarkten
De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij! De deelne-
mende politieke partijen willen zich voor het 3 maart is graag aan u 
presenteren. Daarom organiseren zij verkiezingsmarkten. 

Wilt u kennis maken met de partijen en personen die u de komende 
4 jaar in de gemeenteraad van Uithoorn graag vertegenwoordigen? 
Breng dan een bezoek aan de verkiezingsmarkt op:
• 13 februari 2010 van 10.00-17.00 uur op het Amstelplein
• 19 februari 2010 van 18.00-21.00 uur in winkelcentrum Zijdelwaard
• 20 februari 2010 van 9.30-13.30 uur in De Kwakel

De politie meldt dat in de nacht van 
maandag 25 op dinsdag 26 januari 
is ingebroken in vier woningen aan 
Koolmees. In alle gevallen zijn de in-
brekers binnengekomen aan de ach-
terzijde van de woning. In het raam-
kozijn werden gaatjes geboord zo-
dat ze het raam konden openen. Er 
zijn verschillende goederen wegge-
nomen. De politie is begonnen met 
een buurtonderzoek.

Om uw woning nog veiliger te ma-
ken geeft de politie de volgende pre-
ventietips: 
• Zorg voor goed hang- en sluit-

werk op ramen en deuren van uw 
huis en berging. Vraag hiervoor 
advies aan een beveiligingsbe-

drijf met een Politie Keurmerk 
Veilig Wonen; zie hiervoor: www.
politiekeurmerk.nl

• Sluit ramen en deuren altijd af. 
Vergeet het nachtslot van de 
voordeur niet als u gaat slapen 

• Laat sleutels niet in het slot zitten 
en berg ze niet op onder ‘gehei-
me’ plaatsen als deurmatten en 
bloempotten

• Laat geen mogelijke klimmidde-
len zoals ladders en vuilcontai-
ners in uw tuin achter

• Zorg voor voldoende verlichting 
om uw woning; er wordt vaak in-
gebroken aan de achterzijde

• Zet bromfietsen en fietsen op 
slot, ook als ze in de berging 
staan.

Preventietips tegen 
woninginbraak

Woensdag 27 januari hebben de be-
trokken wethouders van de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel en Uithoorn het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Amstel-
land in Amstelveen geopend. Zij de-
den dat door de handen ineen te 
slaan en samen een druk op de knop 
te geven. 

De feestelijke opening van het regi-
onale knooppunt in Amstelveen was 
nog maar het begin van een reeks 
van openingen, want woensdagmid-
dag werden de plaatselijke inloop-
punten geopend. Iedere wethouder 
deed dat in zijn/haar eigen gemeen-
te. Wethouder Monique Oudshoorn 
opende het inlooppunt in Uithoorn. 
Dit is gevestigd in het consultatie-
bureau op het Amstelplein. Het CJG 
is een plek waar ouders en opvoe-
ders maar ook jongeren terecht kun-
nen met vragen over opvoeden en 
opgroeien. Dat kunnen allerlei vra-
gen zijn zoals: “Mijn kind lust geen 
groente. Is dat erg?” Maar ook: “Mijn 
zoon is betrapt op winkeldiefstal. 
Hoe ga ik daarmee om?” Of een jon-

gere met de vraag: “Al mijn vrienden 
mogen uit en ik niet?!”.
Het CJG is ook de plek waar regi-
onale en lokale organisaties zoals 
GGD, Vita Welzijn en Advies, Bu-
reau Jeugdzorg, Amstelring samen-
werken om gezamenlijk het opgroei-
en van kinderen te ondersteunen. 
Die ondersteuning kan bestaan uit 
informatie en advies, het aanbieden 
van opvoedcursussen of het gedu-
rende langere tijd pedagogisch be-
geleiden van een gezin.

Het CJG is op verschillende 
manieren te bereiken:
• Via telefoon 0900-1001060 
 (7.5 cent per gesprek) 
 tijdens kantooruren
• Door het bezoeken van de 
 website www.cjgamstelland.nl of 
 door het spreekuur op de lokale 
 inlooppunten te bezoeken.

Inlooppunt CJG Uithoorn
Amstelplein 409
Ma  13.00-17.30 uur
Wo 18.30-19.30 uur
Do  08.30-13.00 uur

De wethouders Veenboer, Overbeek, Veldkamp en Oudshoorn slaan de 
handen ineen. 

Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
Amstelland is open

B&W hebben ingestemd met het Voorlopig Ontwerpplan voor de re-
constructie 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 bin-

nenlopen, het plan bekijken en een reactie geven. Er zijn mede-
werkers van de gemeente aanwezig om toelichting te geven 

en uw vragen te beantwoorden. Als u verhinderd bent de in-
loopavond bij te wonen, kunt u voor suggesties en vra-

gen contact opnemen met de heer Jack de Jong op tel. 
(0297) 51 31 11. U kunt ook per e-mail uw sugges-

ties en vragen indienen bij de heer De Jong via 
gemeente@uithoorn.nl.

Inspraakbijeenkomst 
reconstructie Zijdelweg

Sinds jaar en dag kunnen gevonden 
voorwerpen ingeleverd worden bij 
de politie. In Uithoorn is het zo ge-
regeld dat de politie de gevonden 
voorwerpen na drie maanden over-
draagt aan de gemeente. 
De wet schrijft voor dat de gemeen-
te waardevolle spullen 1 jaar moet 
bewaren  voordat ze mogen worden 
verkocht, weggeschonken of vernie-
tigd. Op dit moment beschikt de ge-
meente Uithoorn over diverse ge-

vonden sieraden. Naast geldelijke 
waarde hebben sieraden ook vaak 
een emotionele waarde. Daarom 
doen wij eenmalig een oproep.
Bent u in 2009 sieraden kwijtgeraakt, 
dan kunt u tot 1 maart contact opne-
men met de heer R. Basjes van de 
afdeling Publiekszaken, tel. 0297- 
513111. U kunt dan met hem een af-
spraak maken. Wij raden u aan om 
zo mogelijk foto’s van de verloren 
sieraden mee te nemen.

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

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
11 FEBRUARI 2010

Op donderdag 11 februari 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad:
• Vaststelling Kwaliteitsplan Openbare ruimte 2010
• Live uitzenden raadsvergaderingen

Politiek Debat:
• Oeververbinding
• Masterplan dorpscentrum
• Economische visie

De agenda en de raadsvoorstellen worden op 5 februari 2010 op de websi-
te van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 10 februari 2010 staat de agen-
da op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de 
gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297-513 963 of e-mail: griffi e@uithoorn.nl

 

Aan het begin van de raadsvergadering op 21 januari 2010 draagt vice-
voorzitter Joop Hoogkamer de voorzittershamer over aan burgemeester 
Lies Spruit

Inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan
“De Kwakel”
Op dinsdag 16 februari 2010 is in 
Restaurant Leenders (Drechtdijk 9-
15 in De Kwakel) een inloopavond 
over het voorontwerpbestemmings-
plan “De Kwakel”. De avond be-
gint met een toelichting op het be-
stemmingsplan. Daarna kunt u het 
bestemmingsplan inzien en vragen 
stellen. Ook kunt u tijdens deze in-
loopavond een reactieformulier in-
vullen. De inloopavond begint om 
19.30 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Huidige bestemmingsplan
Het nu geldende bestemmings-
plan voor De Kwakel is het bestem-
mingsplan De Kwakel 1987. Sinds 
de vaststelling van dit bestemmings-
plan zijn diverse partiële herzienin-
gen en uitwerkingsplannen vastge-
steld. Het plangebied omvat inmid-
dels16 verschillende planologische 
regelingen. 

Nieuw bestemmingsplan 
in de maak
In verband met het actualiseren van 
bestemmingsplannen is voor De 
Kwakel één nieuw bestemmings-
plan in de maak. In het nieuwe be-
stemmingsplan worden met name 
de gerealiseerde situaties planolo-
gisch vastgelegd. Daarnaast liggen 
in het plangebied een ontwikkello-
catie en vier invullocaties. Hiervoor 
zijn stedenbouwkundige randvoor-
waarden opgesteld, die in de vorm 
van een wijzigingsbevoegdheid zijn 
opgenomen. 

Voorontwerpbestemmings-
plan ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
dat op 16 februari 2010 wordt toe-
gelicht, kunt u vanaf 29 januari 2010 
t/m 2 maart 2010 inzien in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden en in de bibliotheek, 
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ari-
enslaan 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 schrifte-
lijk een reactie zenden aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal 
het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning zes weken ter inzage worden 
gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslis-
sing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. 
Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke websi-
te zal bekend worden gemaakt wan-
neer zienswijzen kunnen worden in-
gediend.

De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun fi nanci-
ele positie aanspraak te kunnen ma-
ken op steun kunnen vóór 27 maart 
2010 een onderbouwde subsidie-

aanvraag indienen. Daartoe be-
hoort ook een zo recent mo-

gelijk inzicht in de finan-

ciële positie van de aanvrager. De 
aanvraag moet worden gericht aan: 
Stichting Burgemeester Kootfonds, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2010 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht over 
de beslissing. Voor nadere informa-
tie kunt u zich wenden tot de heer 
mr. G. Roodhart, tel. 513130.

Aanvragen subsidie 2010 bij 
Burgemeester Kootfonds

Gemeentegids 2010
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 nieu-
we gemeentegids ook per e-mail aanvragen (gemeente@uithoorn.nl)
Vergeet niet uw adres met postcode te vermelden. De gemeente-
gids 2010 is medio februari ook digitaal beschikbaar. 
Kijk hiervoor op de gemeentegidsbanner op 
www.uithoorn.nl

Vorige week overhandigde woningmarktconsultant Leo Bosch het offi ciële 
juryrapport over de ingediende stedenbouwkundig schetsplannen voor een 
deel van Legmeer-West aan wethouder Jeroen Verheijen.

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 

activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of mel-
ding. 

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

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

3 feb. Politiek café met lijsttrekkersdebat in Alkwin Kollege, 
19.30 uur

10 feb. Uitreiking tweede ster KVOW in restaurant 
Leenders in De Kwakel, 17 uur. 

10 feb. Inspraakbijeenkomst over Voorlopig Ontwerpplan 
reconstructie Zijdelweg. Aula Alkwin Kollege, 
Weegbree 55, 19-21 uur.

14 feb. Spirituele beurs in gebouw KNA, Legmeerplein 49, 
van 11-17 uur. Toegang: € 5.

16 feb. Inloopavond Voorontwerpbestemmingsplan 
De Kwakel, Leenders, 19.30 uur.

 17 feb. Politiek café met lijsttrekkersdebat in basisschool 
De Zon, De Kwakel, 19.30 uur.

 26 feb. Politiek café met Rick FM in sporthal KDO
 7 mrt. Openbare repetities bij Muziekvereniging KNA aan 

Legmeerplein, aanvang 11.00 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. 
Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O f f i c i ë l e  m e d e d e l i n G e n  e n  b e k e n d m a k i n G e n

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

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

PrOcedure 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

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

dag 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Jaagpad 6, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen en vergoten van een 

aanlegsteiger.
dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16 hoek Korte Boterdijk, reguliere bouwaanvraag voor het 

plaatsen van 2 units (gestapeld) t.b.v. schaft- en vergaderruimte.

de legmeer
- Weegbree 70, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 16, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een hek en het 

wijzigen van gebruik.

 kennisGeVinG VOOrGenOmen OntheffinG Van 
 bestemminGsPlan en/Of dOOrbrekinG Van aanhOudinGs-
 GrOnd artikel 50.1 wOninGwet/aanleGVerGunninGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 20, onder f, van de bestemmingsplanvoor-
schriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna 
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 152, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een wo-

ning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 4, lid 4, onder e, van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het ) hierna te noemen bouwplan:
de kwakel
- Boterdijk 182, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 5 februari 2010 tot en met 18 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 be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, vergunning voor het slopen van diverse binnenwanden/

muren en daksparing voor de nieuwe patio. Bezwaar: t/m 9 maart 2010.
- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van The Pool-Shack 

B.V. voor:
• het exploiteren van een horecabedrijf en een later sluitingsuur t/m 21 april 

2010;
• een drank- en horeca vergunning t/m 21 april 2010.

 Bezwaar t/m 4 maart 2010
de kwakel
- Vuurlijn 30, vergunning aan de Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het or-

ganiseren van het AB feest op 30 januari 2010 en ontheffing sluitingsuur tot 
02.00 uur op 31 januari 2010. Bezwaar t/m 8 maart 2010 

meerwijk-Oost
- Meerlaan 7, melding ontvangen van de heer Drubbel voor het herstellen van 

een uitweg van Meerlaan 7 naar de Meerlaan.
legmeer-west
- Randhoornweg, vergunning aan Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 

voor het geven van circusvoorstellingen van 22 t/m 25 april 2010 op het eve-
nemententerrein Legmeer-West. Bezwaar t/m 1 maart 2010

- Randhoornweg 100, vergunning aan voetbalvereniging Legmeervogels voor 
het organiseren van een loterij van 6 februari t/m 12 maart 2010 bij Voetbal-
vereniging Legmeervogels. Bezwaar t/m 5 maart 2010

Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, ontheffing van de geluidsnorm aan Van Amerongen V.O.F. 

Aannemersbedrijf voor het gebruik maken van machines voor werkzaamhe-
den op 13 februari 2010 van 18.00 tot 22.00 uur en op 14 februari 2010 van 
07.00 tot 22.00 uur. Bezwaar t/m 9 maart 2010 

bedrijventerrein uithoorn
- C. Verolmelaan160-166, melding ontvangen van The Society Shop B.V. voor 

het organiseren van een magazijnverkoop van 25 t/m 28 maart 2010 en 23  
t/m 26 september 2010.

 bekendmakinG OPenbare VerGaderinGen 
 welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 uitwerkinGsPlan ‘leGmeerPlein 2e fase’ (winkelcentrum) 
 VastGesteld
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat tegen het ontwerp-
uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ geen zienswijzen zijn ingediend en dat zij 
daarom het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ 29 januari 2010 ongewijzigd 
hebben vastgesteld. 
Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de in het bestemmingsplan De Legmeer op-
genomen globale bestemming ‘Centrum’ en maakt de bouw van het winkelcen-
trum planologisch mogelijk. 
Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ ligt van donderdag 4 fe-
bruari tot en met woensdag 17 maart 2010 ter inzage bij het gemeentelijk informa-
tiecentrum in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis.
Omdat tegen het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ geen zienswij-
zen zijn ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen be-
langhebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest zienswijzen tegen het ontwerp-uitwerkingsplan bij burgemeester en wet-
houders in te dienen, beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van burge-
meester en wethouders van 29 januari 2010. Dit beroep moet schriftelijk worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit 
treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in 
werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 3 februari 2010

 inlOOPaVOnd VOOrOntwerPbestemminGsPlan 
 “Zijdelwaard”
Op 22 februari 2010 wordt in het Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn, een 
inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaard”. De 
avond begint met een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna heeft u de ge-
legenheid om het bestemmingsplan in te zien en vragen te stellen. U krijgt tijdens 
deze inloopavond ook gelegenheid om een reactieformulier in te vullen. De inloop-
avond begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.
waarom dit voorontwerpbestemmingsplan?
Het voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaard” is een actualisering van de wijk 
Zijdelwaard en vervangt daarmee een aantal in de zeventiger jaren vastgestel-
de bestemmingsplannen. Het gaat om een overwegend conserverend bestem-
mingsplan, waarbij uitgegaan wordt van de bestaande situatie en de vigeren-
de regeling. 
helene swarthlaan niet in voorontwerpplan
Het gebied aan de Helene Swarthlaan is uit het plangebied gelaten. Dit gebied 
krijgt in de toekomst mogelijk een andere invulling. De exacte invulling is ech-
ter nog niet bekend. Zodra deze invulling bekend is zal de ontwikkeling moge-
lijk gemaakt worden middels een partiële herziening van het vigerende bestem-
mingsplan.
inzage en inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan, dat op 22 februari wordt toegelicht, kunt u van-
af 5 februari t/m 8 maart 2010 tijdens de openingstijden inzien in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, 
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook inzien op 
www.uithoorn.nl
Binnen deze termijn kan iedereen het voorontwerpbestemmingsplan inzien en 
kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inloopavond bij te wonen schrif-
telijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zullen burgemeester en wet-
houders vervolgens een standpunt innemen. 
Na verwerking van de reacties wordt 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 indie-
nen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website zal bekend worden gemaakt wanneer 
zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 februari 2010

lOPende
PrOjecten

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

riOOlwerkZaam-
heden lanGs n201 
bij uithOOrn

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

Verkeersmaatregelen
Waternet is in november begonnen 
met de werkzaamheden voor de 
aanleg van de nieuwe buizen. Tot 20 
januari 2010 is het 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 werkver-
keer zal niet leiden tot extra overlast

aanleGGen 
bruGGen lanGZaam 
Verkeer bieslOOk-
faunalaan

 Na 2 maanden vertraging is begon-
nen met de aanleg van de bruggen 
tussen Bieslook (De Legmeer) en 
Faunalaan (Legmeer-West). Na het 
plaatsen van de bruggen wordt het 
fietspad tussen Bieslook en Fauna-
laan aangelegd. Daardoor ontstaat 
een directe verbinding tussen De 
Legmeer en de Brede School. De 

verwachting is dat de werkzaamhe-
den eind januari 2010 zijn afgerond. 
Vanwege de weersomstandigheden 
kan er echter vertraging ontstaan.

GraVen 
PrOefsleuVen 

Op  maandag 18 januari is aanne-
mingsbedrijf Van Amerongen begon-
nen met het graven van proefsleu-
ven voor de lokalisering van kabels 
en leidingen op zowel de Zijdelweg 
als de Amsterdamseweg.

werk in 
uitVOerinG

Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E 
H U L P O R G A N I S A T I E S
www.giro555.nl

Help slachtoffers aardbeving Haïti!
Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm. 

Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over. 
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Sr. Annette (2)

Onze samenwerkingspartner Sr. Annette vertoeft thans in De Ronde Venen. 
Ter gelegenheid hiervan organiseert SOS De Ronde Venen een bijeenkomst 
waarin u met haar kunt kennis maken en van gedachten kunt wisselen. De-
ze bijeenkomst vindt plaats op: 
vrijdagavond 5 februari a.s. om 20 uur in Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
in Vinkeveen.
U bent van harte welkom!
SOS werkt al heel veel jaren samen met Sr. Annette, met heel veel goede 
resultaten. Zij is een geweldige samenwerkingspartner! Na een aantal ja-
ren gewerkt te hebben op de helling van de Kilimanjaro – de hoogste berg 
van Afrika – is zij gaan werken in Dar es Salaam als manager van een am-
bachtschool. 
8 jaar geleden  is zij van start gegaan  in haar tweede standplaats in Dar es 
Salaam op een plaats genaamd Maji Matitu, ergens  in de middle of now-
here. Zij begon met het bouwen van een klooster en het slaan van een bij-
behorende waterput. Binnen een mum van tijd vestigden de Tanzanianen 
zich in de buurt van het klooster. Zo’n klooster heeft een aanzuigende wer-
king: daar is schoon water en hulpverlening.
Sr. Annette startte de bouw van een basisschool voor 150 kinderen. Toen de 
school werd geopend stonden er 1500 kinderen voor de deur. Help!!
Inmiddels heeft zij zorg gedragen voor de bouw van  basisscholen waar-
van inmiddels 5000 kinderen gebruik maken. Wel in klassen van 90 á 100 
leerlingen!
Het grote project daarna was de bouw van een school voor voortgezet on-
derwijs. Deze is op 1 januari 2009 gaan functioneren en is een voorbeeld 
van modelonderwijs voor de wijde omgeving.
Komt u ook op 5 februari om kennis te maken met deze kei van een 
vrouw?

Nel Bouwhuijzen

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”.

Gevonden: 
- Stadhouderlaan in Mijdrecht, donkerbruine aan de flanken
 gemêleerde langharige forse kater.     
- Midreth in Mijdrecht, zwarte kat met witte bef en witte sokjes.
- Vuurlijn in De Kwakel, wit-beige hangoor konijn.

Start compositieklas 
Kunstencentrum De Hint
Uithoorn - Op dinsdag  16 februari  
start een nieuwe cursus bij De Hint: 
de COMPOSITIEKLAS. 
Componeren betekent ‘samenstel-
len’, in dit geval : Het bedenken en 
opschrijven van muziek. Dat kan op 
allerlei manieren, in allerlei stijlen, 
voor allerlei instrumenten. 

Inhoud van de cursus: 
Via het luisteren naar 1001 stuk-
ken muziek en het onderzoeken en 
bespreken van de vormen hiervan, 
worden de  cursisten ingewijd in de 
beginselen van harmonieleer,  con-
trapunt, en leren ze  over instrumen-
ten en instrumenteren. 
Maar het belangrijkste is het com-
poneren. Niet meteen voor een heel 
symfonie-orkest of een Big Band, 
maar eerst voor één instrument. Wat 
is jouw stijl? Componeer je met je 
hoofd of met je hart? Wat wil je ver-
tellen? 
De eindopdracht van het schooljaar 

is heel spannend : het componeren 
een stuk dansmuziek van zeven tot 
tien minuten voor een dansgroep 
van De Hint. Dit zal door de com-
ponisten- instrumentalisten zelf, als 
gelegenheidsensemble,  worden 
uitgevoerd ter begeleiding van de 
dansvoorstelling medio juni. 
Om mee te doen aan de composi-
tieklas is het noodzakelijk zelf een 
aantal jaren een instrument (maakt 
niet uit welk) te bespelen en noten 
te kunnen lezen en schrijven. 
De cursus wordt gegeven door Hint-
docent Bas van Waard.

Voor meer informatie: Bas van 
Waard, 06-21821390, www.basmo-
bilmusic.nl of De Hint 02975-20110 
www.dehint.nl
Locatie compositieklas cursus: Kun-
stencentrum De Hint Uithoorn. Pr. 
Christinalaan 120 . 
Prijs: leerling Hint 100,- niet-leerling 
150,- .

Jazzvedette Lils Mackintosh 
bij René van Beeck
in De Boei
De Ronde Venen - Jazzvedette 
en Edisonwinnares Lils Mackintosh 
treedt vrijdag 12 februari 2010 op in 
De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen. 
Zij is daar de speciale gast van Re-
né van Beeck & Friends. De begelei-
ding bestaat uit Jonn Reyna –piano, 
Jonny Boston-tenorsax, Chris Strik-
drums en René van Beeck- contra-
bas. Het concert begint om 20.30 
uur. Lils Mackintosh, jazzvedette, 
zangdocente en actrice, behoort tot 
de meest vooraanstaande jazzvoca-
listen van ons land. Haar debuutal-
bum in 1993 “It’s not Perfect to be 
Easy” imponeerde zozeer, dat zij 
hiermee de titel “De Europese Bil-
lie Holiday” verwierf. Voor het door 
Hans Dulfer in 1999 geproduceer-
de album “ Black Girl”ontving zij in 
2000 een Edison. Inmiddels zijn vele 
CD’s verschenen samen met o.a. het 
Rosenberg Trio, Louis van Dijk, Hans 
en Candy Dulfer en de Dutch Swing 
College band. Ook dit jaar heeft 
zij diverse optredens met de DSC 
en laat haar agenda vele concer-
ten zien. Naast haar werk als zan-
geres verzorgt Lils regelmatig mas-
terclasses in het Parool Theater te 

Amsterdam. In november 2006 trad 
Lils voor de eerste maal op in De 
Boei. Het werd een gedenkwaardige 
avond  door het swingende optre-
den van Lils met een zeer enthousi-
ast reagerend publiek. 
René van Beeck heeft inmiddels 
een grote faam in De Rond Venen 
verworven. In zijn concerten treedt 
werkelijk de top van de jazzwereld 
op. Als René spreekt van een “top-
bezetting” voor de begeleiding van 
Lils, dan belooft ook deze avond een 
super jazzfestijn te worden.  

Toegangskaarten
Voor deze superavond zijn kaar-
ten te reserveren op www.cultura-
drv.nl .De prijs bedraagt voor vol-
wassenen 10,- , voor 65+ en hou-
ders CJP 8,- en jongeren tot 16 jaar 
betalen 7,- Kaarten zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij drogisterij De 
Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen en  
boekhandel Mondria, Lindeboom te 
Mijdrecht en een half uur voor aan-
vang aan de zaal. Op www.cultura-
drv.nl staat verdere informatie .
Lils Mackintosh , de Europese Billie 
Holiday,  in De Boei te Vinkeveen!

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond  6 fe-
bruari organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein.. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.15 uur Op de-

ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende enve-
loppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen.
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Beoordeling Elsevier: VWO bij top tien van Nederland

VEENlaNdEN COllEgE dOEt hEt gOEd

Vorige week was het op het 
Veenlanden College een drukte 
van belang. Op dinsdag- en 
donderdagavond kwamen de 
leerlingen van groep acht van 
het basisonderwijs  met hun 
ouders  massaal naar Mijdrecht 
en Vinkeveen om tijdens de 
Open Avonden  een kijkje 
te nemen  op hun mogelijk 
toekomstige school. En de 
school was er klaar voor !
Bij de voordeur opgewacht 
en verwelkomd door de 
schoolleiding werd de moge-
lijkheid geboden om onder 
begeleiding van een (leerling) 
gids of zelfstandig het school-
gebouw te verkennen. In de 
vaklokalen stonden leerlingen 
van het Veenlanden College, 
geholpen door hun docenten,  
klaar om iets van het vak te 
demonstreren of er over te 
vertellen. Het enthousiasme 
waarmee dat gebeurde is 
veelzeggend over de sfeer die 
er op de school heerst. Betere 
ambassadeurs kan de school 
zich niet wensen !    

In de aula en een aantal 
lokalen werd voorlichting 
gegeven en bestond de mo-
gelijkheid tot het stellen 
van vragen. Ook konden de 
bezoekers zelf in actie komen 
zoals bijvoorbeeld bij techniek, 
verzorging,  natuurkunde,  en 
biologie.  Het fotoverslag op 
deze pagina geeft een beeld 
van het veelzijdige gebeuren 
op deze avonden.

Bij navraag bij de bezoekers 

voor welke school zij gaan 
kiezen werd door het overgrote 
deel zonder enige twijfel 
geantwoord : het vlc.  De school 
blijkt  in haar 30 jarig bestaan 
een ijzersterke reputatie 
opgebouwd te hebben  als een 
veilige school met een goede 
sfeer waar degelijk onderwijs 
voorop staat, maar waar ook 
aan andere vormende zaken  
veel aandacht wordt besteed. 
Om een paar tradities te 
noemen: projectweken, sport-
evenementen, Shakespeare 
voorstelling in het Engels, 
musical en talentenjacht.

Dat het Veenlanden College op 
onderwijsgebied goed scoort 
blijkt zowel uit de onlangs 
gepresenteerde lijst van 
Trouw met de prestaties van 
middelbare scholen,  als  uit de 
vergelijking van middelbare 
scholen door Elsevier.
Volgens Trouw haalt op de 
locatie Mijdrecht  70% van de 
leerlingen zijn eindexamen 
zonder zittenblijven en  in 
Vinkeveen ligt het gemiddelde 
eindexamencijfer voor 
de kernvakken boven het 
landelijk gemiddelde. Elsevier 
heeft alle Nederlandse scholen 
beoordeeld op hun gemiddelde 
prestaties over drie jaar. En 
daarbij  hoort de VWO afdeling 
van het Veenlanden College 
tot de winnaars van 2010  en 
wordt de school ingedeeld bij 
de top 10 van Nederland voor 
minste zittenblijvers en beste 
examenresultaten.  En dat is 
een felicitatie waard !!!



Uithoorn - Vanaf de Boterdijk in 
Uithoorn, parallel aan het Elzenlaa-
ntje ligt een bijzonder stuk ‘schraal 
grasland’: het landje van Vermeij. In 
de zomer staan daar opmerkelijke 
planten als grote ratelaar, orchidee, 
koekoeksbloem en pinksterbloem. 
Deze planten kunnen blijven terug-
komen. Want door het regelmatig 
maaien van de sterk aanwezige pit-
rus blijft het grasland schraal.

Op zaterdag 6 februari gaat de 
Knotgroep Uithoorn dit landje hooi-
en. De dagen ervoor heeft de be-
heerder, Landschap Noord-Holland, 
het maaiwerk gedaan. En op zater-
dagochtend harkt de Knotgroep het 
maaisel bijeen en voert het af naar 
de Boterdijk waar het vóór de mid-
dag wordt weggehaald.

Dat is pittig werk, maar geeft veel 
voldoening als je er zomers weer 
eens lang loopt. De Knotgroep start 
vanaf 9 uur vanuit de Werkschuur op 
de hoek Boterdijk-Elzenlaan. Om 13 
uur zijn we wel klaar met de klus.
Iedereen die het leuk vindt om een 
ochtend actief te zijn in de natuur is 
van harte welkom. Vele handen ma-
ken licht werk. De Knotgroep zorgt 

voor gereedschap, handschoenen, 
koffie met koek en als afsluiting 
heerlijke soep.

Zorg zelf voor een beker met le-
pel. Laarzen zijn aan te raden in het 
landje van Vermeij. Voor meer infor-
matie: Bert Schaap, 0297-565172.

Inloopavond
De Kwakel - Op 3 februari wordt 
er in Dorpshuis De Quakel aan de 
Kerklaan 16 een inloopavond ge-
houden.
Deze keer wordt er een houten bijou 
doosje gemaakt. Deelname kost vijf 
euro incl. koffie of thee. De avond 
begint om 20.00 uur.

Uithoorn – Vorige week woens-
dag hebben de betrokken wethou-
ders van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Amstelland in Amstel-
veen geopend. Zij deden dat door 
de handen ineen te slaan en samen 
een druk op de knop te geven. 
De feestelijke opening van het regi-
onale knooppunt in Amstelveen was 
nog maar het begin van een reeks 
van openingen, want woensdagmid-
dag werden de plaatselijke inloop-
punten geopend. Iedere wethouder 
deed dat in zijn/haar eigen gemeen-
te. Wethouder Monique Oudshoorn 
opende het inlooppunt in Uithoorn. 
Dit is gevestigd in het consultatie-
bureau op het Amstelplein. 
Het CJG is een plek waar ouders en 
opvoeders maar ook jongeren te-
recht kunnen met vragen over op-
voeden en opgroeien. Dat kunnen 
allerlei vragen zijn zoals: “Mijn kind 
lust geen groente. Is dat erg?” Maar 
ook: “Mijn zoon is betrapt op winkel-
diefstal. Hoe ga ik daarmee om?” Of 
een jongere met de vraag: “Al mijn 
vrienden mogen uit en ik niet?!”.
Het CJG is ook de plek waar regi-
onale en lokale organisaties zoals 
GGD, Vita Welzijn en Advies, Bureau 
Jeugdzorg, Amstelring samenwer-
ken om gezamenlijk het opgroei-
en van  kinderen te ondersteunen. 
Die ondersteuning kan bestaan uit 
informatie en advies, het aanbieden 
van opvoedcursussen of het gedu-
rende langere tijd pedagogisch be-
geleiden van een gezin.

Het CJG is op verschillende manie-
ren te bereiken:
- Via telefoon 0900-1001060 (7.5 
cent per gesprek) tijdens kantoor-
uren
- Door het bezoeken van de websi-
te www.cjgamstelland.nl of door het 

spreekuur op de lokale inlooppun-
ten te bezoeken.
Inlooppunt CJG Uithoorn
Amstelplein 409
Ma 13.00 – 17.30 uur
Wo 18.30 – 19.30 uur
Do 08.30 – 13.00 uur
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Actie Uithoorn4Haïti - 
kinderen voor kinderen
Uithoorn - Op initiatief van Buurt-
beheer Europarei hebben een aan-
tal Buurtbeheren verschillende acti-
viteiten georganiseerd de afgelopen 
week. Woensdag is er door ruim 65 
schoolkinderen gedanst voor Haïti 
onder leiding van een professione-
le danser in ’t Buurtnest, in De Ka-
juit en op de Brede School, er zijn 
op De Tweemaster koekjes gebak-
ken en verkocht in de buurt, werden 
er door de kinderen lege flessen in-
gezameld en zaterdag was er een 
collecte op de winkelcentra Amstel-
plein en Zijdelwaard.
De reacties bij het collecteren wa-
ren bijzonder hartelijk. De kinderen 
die op de basisscholen al hadden 
meegedaan, vertelden aan de col-
lectanten gedreven hun verhalen. Er 

was ook een meneer uit Polen die 
na een uur weer bij de collectant te-
rugkwam met een groot bedrag. Dat 
bedrag had hij direct ingezameld bij 
zijn Poolse vrienden. 

Gedanst
Het totale bedrag bij elkaar gedanst, 
gebakken en opgehaald, is 2.078,86. 
Op maandag 1 februari werd de 
cheque overhandigd aan Barba-
ra Markovits van SOS Kinderendor-
pen. Op Haïti zijn er twee kinder-
dorpen, die gelukkig ongedeerd zijn 
gebleven. Deze dorpen bieden nu 
extra opvang met noodtenten, me-
dische hulp, voedsel, water en uit-
reiking van hygiëne kits aan getrof-
fen kinderen en gezinnen. Ook zijn 
er SOS-buurtcentra heropend voor 

dagelijkse opvang van bijna 600 
kinderen, die er door de ramp nu al-
leen voor staan. En elke dag worden 
dat er meer.
Op de website www.soskinderdor-
pen.nl wordt gepubliceerd hoe het 
mooie bedrag wordt besteed. U kunt 
nog storten op giro 2280 t.n.v. Haïti.
Het geld wordt volledig besteed aan 
deze hulpacties.
Prachtig dat de Uithoornse kinderen 
en volwassenen zich hebben inge-
zet voor deze enorme nood.
De ondersteuning van de gemeen-
te Uithoorn en welzijnsorganisatie 
Cardanus ging goed en snel.
Bedankt wereldburgers, voor wat 
jullie deden. Wij hopen dat Haïti er 
weer bovenop komt in kracht, lief-
de en steun.

Wethouder wil snel 
starten in nieuwe baan
Uithoorn - In november 2009 
maakte wethouder Monique Ouds-
hoorn bekend dat zij na acht jaar 
succesvol wethouderschap afstand 
wil nemen van de lokale politiek om 
zo een vervolgstap te kunnen zetten 
ten gunste van haar persoonlijke 
ontwikkeling in een nieuwe omge-
ving, met nieuwe mensen en nieu-
we inspiratie. 
Naar nu blijkt is zij er zeer snel in ge-
slaagd een nieuwe, passende werk-

kring te vinden. Per 1 maart  a.s. 
start zij namelijk als directeur van de 
NLBB, een in Den Haag gevestigde 
landelijke vereniging voor leesge-
handicapten. Deze vereniging richt 
zich naast blinden en slechtzien-
den ook op mensen met dyslexie, 
afasie, spasticiteit of reuma. Vanuit 
haar missie Onbeperkt Lezen bevor-
dert de NLBB onder meer de toe-
gankelijkheid tot en beschikbaar-
heid van lectuur en informatie in de 

aangepaste leesvormen: braille, ge-
sproken, grote letterdruk en digi-
taal. Kortom, een wel heel bijzonde-
re nieuwe omgeving, met voor haar 
nieuwe mensen en ongetwijfeld 
nieuwe inspiratie.  Al is het niet een-
voudig om iemand los te laten die 
namens het CDA zoveel voor de Uit-
hoornse en Kwakelse inwoners, van 
jong tot oud, heeft mogen beteke-
nen, wordt haar deze stap van har-
te gegund.

Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Amstelland is open

Wethouder Monique Oudshoorn opent inlooppunt Uithoorn

Groep 6a De Regenboog: 
Alle beetjes helpen
Uithoorn - Ook groep 6a van De Regenboog heeft de handen uit de mouwen gestoken voor Haïti. Onder het mot-
to “alle kleine beetjes helpen” heeft deze groep kinderen in de buurt lege flessen opgehaald. Door de inzet van de-
ze enthousiaste kinderen is er een bedrag bijeen gebracht van 61,45 euro.

Midwinterconcert KnA: 
‘ijzig’ mooi!
Uithoorn - Het Midwinterconcert 
van de harmonie van Muziekvereni-
ging KnA Uithoorn was zeker win-
ters te noemen. Velen trotseerden 
de sneeuw om toch aanwezig te 
kunnen zijn tijdens het concert dat 
plaatsvond in de aula van scholen-
gemeenschap Thamen. Zoals velen 
wel weten is deze aula om te tove-
ren tot een gezellige concertzaal.
De harmonie, o.l.v. Ruud Pletting 
opende de avond met een nostal-
gisch stuk. Namelijk met de Piet 
Hein Rhapsodie. Deze titel zal bij ve-
len bekend in de oren klinken. Wie 
kent het liedje immers niet uit z’n 
jeugd over Piet Hein die als admi-
raal voor de WIC voer en de Spaan-
se zilvervloot wist te overmeesteren 
met flink wat Spaanse matten aan 
boord? Het concert gaf KnA niet al-
leen. De Uithoornse sopraan Ireen 
van Bijnen zong samen met het or-
kest het ontroerende Angelo del 
Cielo uit de opera Suor Angelica 
van Puccini. Het gaat over een moe-
der die treurt om de dood van haar 
onwettig kind die ze nooit heeft mo-
gen zien. Van Bijnen en orkest wis-
ten het publiek met zich mee te sle-
pen, in de stilte die volgde aan het 
eind van het lied kon je zelfs een 
speld horen vallen. De operalief-
hebbers kwamen deze avond zeker 
aan hun trekken. Hierna kwam na-
melijk nog een stuk van Puccini: La 
Fanciulla del West. Het is een ope-
ra die niet erg bekend is. Onlangs 
is het opnieuw uitgevoerd door De 
Nederlandse Opera in het Muziek-
theater, Amsterdam. De harmonie 
speelde het arrangement van Johan 
de Meij waarin delen van de opera 
verwerkt waren tot een instrumen-
taal geheel wat zeker in de smaak 
viel bij het publiek.

Swingend
Hierna nam het Soul & Motown-
koor D’F!ne, ook uit Uithoorn, het 
even over. Het koor, bestaande uit 
zo’n 25 enthousiaste dames, bracht 
swingende en bekende nummers 
zoals Celebration van Kool and the 
Gang en Heal the World van Mi-
chael Jackson. Behalve zingen werd 
er ook gedanst. Ze hebben namelijk 
ook choreografie lessen om het ge-
heel er nog leuker uit te laten zien.
Na de pauze was het weer de beurt 
aan de Harmonie. Het tweede deel 
van de avond werd geopend met El 
Torico de la Cuerda. Een pittige paso 

doble. De enige Latin stijldans die uit 
Europa komt. Het orkest bleef nog 
even in Spanje. Samen met Ireen 
van Bijnen  speelde men Habanera 
uit de opera Carmen. Het gaat over 
een wilde en vrijgevochten Spaanse 
schone die iedere man wel weet te 
verleiden en de liefde als een spel 
ziet.  Het koor D’F!ne kwam daarna 
nog met nummers als All night long 
van Lionel Richie en sloot daarna af 
met It’s raining man van de Weather 
Girls. Wist u dat dit koor nog begin 
dit jaar heeft opgetreden tijdens de 
korendagen in Paradiso in Amster-
dam? Ook kunt u hen boeken voor 
feesten en partijen. U kunt dan kie-
zen voor het volledige koor of een 
gedeelte van hen.  Als afsluiting van 
de avond kwam het orkest met een 
selectie van liedjes uit The Sound of 
Music. Het verhaal werd aan elkaar 

verteld door presentatrice Marinka 
Stam. Ireen van Bijnen had meerde-
re rollen. Ze speelde voor Moeder 
Overste, Liesl en natuurlijk Maria. 
Ook had ze haar eigen familie Von 
Trapp meegenomen: Het kinder-
koor Xing, bestaande uit zo’n twin-
tig kinderen van tussen de 6 en 10 
jaar oud. Voor hen was het hun eer-
ste optreden met een echt orkest. 
Het was geweldig om te zien hoe de 
kleine talenten het publiek wisten te 
veroveren met Do Re Mi, My favori-
te things en So long, farewell.
Al met al een geslaagd concert. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
Muziekvereniging KnA? Op zon-
dag 7 maart houden zij open dag in 
het KnA-gebouw, Legmeerplein 49 
te Uithoorn. Op deze dag zullen de 
verschillende onderdelen van KnA 
te zien en te horen zijn.

Knotgroep werkt op 
Landje van Vermeij 

Bingo
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 16 wordt vrijdag 5 fe-
bruari vanaf 20.00 uur weer een ge-
zellige bingoavond gehouden. De 
zaal is open om 19.15 uur en de kof-
fie staat klaar.
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Open middag en avond sg 
Thamen gezellige drukte
Uithoorn - Woensdagmiddag en –
avond 27 januari was weer de jaar-
lijkse open dag op de scholenge-
meenschap Thamen voor vmbo. 
Volgens de bezoekers kon deze dag 
desgevraagd het best worden ge-
kenschetst als ‘vol, maar heel gezel-
lig en leerzaam’. ’s Middags mocht 
de school 561 aspirant-leerlingen 
en ouders ontvangen en ’s avonds 
waren er 806 bezoekers, een stij-
ging van 10% ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Het bevestigt de 
indruk die het team van Thamen 
al enige jaren heeft, nl. dat de be-
langstelling voor praktische beroe-
pen toeneemt. Thamen is bij uitstek 
de school die de start kan zijn voor 

een carrière in de techniek, verzor-
ging en handel/verkoop. Daarnaast 
valt de stijgende interesse voor de 
theoretische leerweg (de voormali-
ge MAVO) op. Door middel van in-
formatiesessies, praktische demon-
straties en voorbeeldlessen hebben 
de docenten van Thamen hun even-
tuele toekomstige leerlingen en hun 
ouders een indruk gegeven van wat 
het inhoudt leerling op een vmbo-
school te zijn. Dat er naast de lessen 
ook de nodige buitenlessige activi-
teiten zijn werd o.a. gedemonstreerd 
door de dansgroep die op het toneel 
in de aula hun kunnen toonde. Zo-
als elk jaar konden de praktijkloka-
len van de technische afdelingen en 

de keuken zich verheugen in speci-
ale belangstelling: wat is er interes-
santer dan een automotor demonte-
ren of een koek bakken?
Voor hun vertrek werden de bezoe-
kers gevraagd een korte enquête in 
te vullen. Uit de antwoorden bleek 
een grote tevredenheid over de ge-
boden informatie. Daarnaast was 
het opvallend dat velen aangaven 
blij te zijn Thamen bezocht te heb-
ben, zodat ze hebben kunnen er-
varen wat het vmbo-onderwijs echt 
inhoudt. Gezien alle positieve ge-
luiden is de scholengemeenschap 
Thamen er van overtuigd dat zij voor 
het schooljaar 2010/2011 een goede 
inschrijving tegemoet kan zien.

Voorjaar en Paas Work-
shop bij Karin van 
Dierendonck Bloemen
Regio - Net als je denkt dat de 
sneeuw voorgoed verdwenen is, 
kleurt de wereld weer helemaal wit 
is het weer volop winter. Hoe prach-
tig het ook is, het voorjaar is in aan-
tocht! Tijd om ook in huis wat leuke 
nieuwe decoraties neer te zetten. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 februari is er 
weer een open dag voor het nieu-
we workshop-seizoen. In mijn ate-
lier kun je de hyacinten al ruiken en 
zelfs de paasdecoraties zijn al klaar. 
Dus kom gezellig inspiratie opdoen 

en snuif alvast wat van het voorjaar 
op. De koffie staat klaar en het gaat 
weer heel gezellig worden. Op deze 
open dag kun je een indruk krijgen 
van de workshops die in de komen-
de maanden gegeven zullen wor-
den. Er is voor elk wat wils: prach-
tige hanging baskets, een fraai me-
mo-bord, guirlandes voor in de keu-
ken en nog veel meer. Je kunt met-
een inschrijven dus neem je agenda 
mee. Aanbieding: Dames die in het 
najaar van 2009 een workshop heb-

ben gevolgd en in het voorjaar van 
2010 een nieuwe cursist aanbren-
gen, krijgen maar liefst 10% korting 
op het cursusgeld. Dus neem een 
vriendin mee en schrijf je samen in 
voor het komende seizoen.
De open dag vindt plaats in het 
atelier aan de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht
Zaterdag 6 februari 10.00 tot 16.00
Zondag 7 februari 13.00 tot 16.00
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant

College geeft raad schriftelijk toelichting:

”Verbouwing en moder-
nisering bibliotheek is een 
noodzaak”
Mijdrecht - In het Ronde Ta-
fel Gesprek van 30 november vo-
rig  is door wethouder van Breuke-
len aan de raad toegezegd, dat hij 
een schriftelijke toelichting zou ge-
ven op de noodzaak tot verbouwing 
/ modernisering van de bibliotheek 
Mijdrecht.
Vorige week is deze schriftelijke 
toezegging nagekomen. Het colle-
ge stelt: 
De rol van bibliotheken ligt veran-
kerd binnen de samenleving.  Het 
accent van de bibliotheek ligt op het 
voorzien van de inwoners van een 
volwaardige collectie binnen de re-
gio van de regionale bibliotheek en 
met name de kern Mijdrecht.
De vestiging Mijdrecht heeft op dit 
moment een collectie van ca. 30.000 
boeken, cd’s, dvd’s e.d. Nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van digi-
talisering en media zullen in de toe-
komst invloed hebben op de collec-
tie. 
De vraag van audiovisuele media ( 
waaronder DVD’s ) is het afgelopen 
jaar explosief gestegen. Ons aanbod 
zal hierop worden aangepast. 
Ook in de toekomst zullen inwoners 
fysieke boeken blijven lenen voor 
ontspanning, informatie en studie. 
Bibliotheek AVV zal hiernaast E-
books gaan uitlenen. Deze nieuwe 
vorm van lezen zal binnen bepaal-
de groepen van de samenleving een 
vlucht nemen.

Diverse studies wijzen uit dat nog 
niet aan te geven is in hoeverre het 
E-book het fysieke boek gaat ver-
vangen. 
Internet vervult een steeds grotere 
rol binnen de samenleving, met na-
me studiematerialen worden via in-

ternet geraadpleegd. De bibliotheek 
vervult een onafhankelijke en be-
trouwbare rol. Non-fictie materialen 
worden daarom nog steeds, zonder 
de commerciële druk welke binnen 
internet heerst, fysiek ter beschik-
king gesteld.

De nieuwe rol van 
de bibliotheek.
Op landelijk niveau zijn de kern-
functies voor de openbare biblio-
theek gedefinieerd. Het betreft:
- Warenhuis van kennis en
   informatie.
- Centrum van ontwikkeling en
   educatie.
- Encyclopedie voor Kunst en
   Cultuur.
- Inspiratiebron voor lezen en
   Literatuur.
- Podium voor ontmoeting en
   debat.

Om aan de kernfuncties te voldoen 
zal de bibliotheek Mijdrecht in haar 
fysieke locatie aanpassingen moe-
ten verrichten welke binnen het hui-
dige aantal vierkante meters zijn te 
realiseren. Dit is niet mogelijk als 
het huidige aantal vierkante meters 
wordt verminderd. De veranderin-
gen komen onder andere als volgt 
tot uiting in de fysieke ruimte van de 
bibliotheek:
Inrichting volgens winkelconcept. 

Dit betreft o.a. een frontale plaat-
sing van grote delen van de col-
lectie, waardoor de klant sneller 
haar informatie kan vinden en 
meer geïnteresseerd raakt in de 
diversiteit van aanbod. 

Centrale vervulling van rol binnen 
een cultuurhuis concept; ruime 
centrale ontvangsthal en balie, 

ruimte voor cultuur informatie 
punten zowel fysiek als digitaal. 

Mediaruimte voor algemeen ge-
bruik.

Leestafel met koffiecorner ten be-
hoeve van de functie ontmoeting

Ruimte voor exposities.
Leesplekken, zowel centraal als 

concentratie plekken.

Studieplekken, voorzien van beno-
digde ICT omgeving.

Ruimte voor kleinschalige voorstel-
lingen, lezingen.

Aparte ruimte voor jeugd en school-
bezoeken.

Binnen deze vestiging wordt zelf-
service gevoerd, derhalve ruim-
te voor apparatuur.

Kantoren voor Front- en Backoffice 
(ca. 10 flexibele werkplekken).

Centrale rol
Zoals hierboven aangegeven ver-
vult de bibliotheek een centrale rol 
binnen het cultuurhuisconcept zo-
als dat door de provincie Utrecht is 
opgesteld. 
Om de centrale rol binnen de sa-
menleving en binnen het concept 
Cultuurhuis op een juiste en suc-
cesvolle wijze te kunnen blijven ver-
vullen heeft de Bibliotheek een be-
paalde  oppervlakte nodig. Landelij-
ke norm, gehanteerd door de VOB is 
50 m2 per 1000 inwoners.

Gelet op de eerdergenoemde ont-
wikkelingen binnen het bibliotheek-
werk zal eenzelfde oppervlakte als 
nu, n.l. ca. 1.200 m2 (excl. kantoor-
ruimte), nodig zijn voor de biblio-
theek om haar functie op een goe-
de wijze te kunnen uitoefenen” al-
dus de brief van het college.  

Gemeente plaatst plakzuilen
De Ronde Venen - In Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen zijn de afge-
lopen weken plakzuilen neerge-
zet, ronde zuilen van metaal waar-
op aankondigingen en mededelin-
gen kunnen worden geplakt. De ge-
meente hoopt met de plakzuilen het 
zogenaamde ‘wildplakken’ op elek-
triciteitskasten, muren en glasbak-
ken terug te dringen.  
Het idee voor plaatsing van plakzui-
len is afkomstig van raadslid Yous-
sef Rasnabe (Gemeentebelangen) 
en ontstaan na gesprekken die hij 
heeft gevoerd met jongeren. Naar 
aanleiding daarvan heeft hij het 

college van B en W vragen gesteld 
over het wildplakken in de gemeen-
te en de mogelijkheden dit terug te 
dringen door de plaatsing van plak-
zuilen. Wildplakken is in De Ron-
de Venen, op basis van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV) 
verboden. Tot op heden was er één 
plaats in de gemeente waar pos-
ters en andere aankondigingen ge-
plakt mogen worden, en dat is het 
bord aan de Rondweg bij de krui-
sing met de Stationsweg/Industrie-
weg. Dat is in zekere zin een beper-
king aangezien iedereen gerechtigd 
is zijn mening te geven of aankondi-

gingen te doen. Wanneer er echter 
geen speciale plakplaatsen daar-
voor zijn, werkt dat het wildplak-
ken in de hand. Hiermee wordt het 
straatbeeld bepaald niet verfraaid.
Het college van B en W heeft daar-
om besloten plakzuilen in de ge-
meente te plaatsen. Deze zijn de af-
gelopen weken in Mijdrecht (Mar-
grietlaan), Wilnis (Pieter Joosten-
laan) en in Vinkeveen (winkelcen-
trum Zuiderwaard) neergezet en in-
middels met de eerste posters be-
plakt. De zuilen kunnen door ieder-
een worden gebruikt om aankondi-
gingen, mededelingen etc te doen.

Groep 6 Julianaschool zet
talenten in voor Haïti!!
Wilnis - ort na het bericht dat Ha-
iti zo getroffen was door een aard-
beving, ontstond in groep 6 het idee 
om iets voor deze mensen te doen. 
Spontaan werd begonnen met het 
inzamelen van lege flessen waar-
mee al snel een bedrag van over de 
honderd euro werd opgehaald. We 
besloten om ieder kind € 5,00 te ge-
ven waarmee ze iets konden ko-
pen dat ze vervolgens weer konden 

verkopen. Er werden bijvoorbeeld 
koekjes en pannenkoeken gebak-
ken, armbandjes gemaakt of bloem-
stukjes en iemand timmerde vogel-
huisjes. Iedereen was heel actief in 
de weer.
Begeleidend  werd het verhaal van 
Jezus over de talenten verteld. We 
dachten na hoe wij onze talenten 
kunnen gebruiken. We hebben ook 
een thermometer gemaakt waar-

op we de stand van de inkomsten 
bijhielden. De kinderen hadden tot 
vrijdag 29 januari de tijd om aan het 
werk te gaan. Toen werd de balans 
opgemaakt en tot onze grote verba-
zing en blijdschap hadden de kin-
deren wel 1569,50 opgehaald. We 
maakten met z’n allen een ronde-
dansje door de klas en hopen dat 
we de mensen in Haïti hiermee een 
klein beetje geholpen hebben!!
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Stomerij Vos nog altijd 
ambachtelijk in bedrijf
Uithoorn - Het is al weer een tijdje 
geleden dat Stomerij Vos aan de Ar-
thur van Schendellaan het veertigja-
rige jubileum een beetje stilzwijgend 
aan zich voorbij liet gaan. De eige-
naren, Thea Vos en haar zoon Ber-
ry zijn niet de typen die dat breeduit 
willen vieren. Wél willen ze hun klan-
ten graag voorzien van perfect scho-
ne en gestreken kleding nadat die 
chemisch is gereinigd, ‘gestoomd’, 
zoals dat doorgaans nog wordt ge-
noemd. “Dat is geen onwaarheid, 
want onze apparatuur wordt gevoed 
met stoom die wij hier zelf in een 
stoomketel produceren. De ketel en 
de overige apparatuur worden jaar-
lijks aan een strenge keuring onder-
worpen. Daardoor voldoen we aan 
alle eisen, ook aan die van de mi-
lieuwetgeving,” legt Berry Vos uit. 
“Maar niet alleen kleding wordt hier 
in eigen beheer gereinigd en ver-
der verzorgd tot het moment dat die 
weer als nieuw aan de rekken hangt 
om door de klant afgehaald te wor-
den. Ook alle soorten beddengoed 
en bedtextiel, dekbedden, dekens, 
vitrages en overgordijnen kunnen 
bij ons gebracht worden. Dat geldt 
eveneens voor trouwjaponnen en 
andere bijzondere feestkleding, su-
ède en zelfs tapijten en vloerkleden. 
Die worden echter niet in eigen be-
heer gereinigd. Omdat dit heel bij-
zonder werk is, besteden wij dat uit 
aan een gespecialiseerd bedrijf. Kle-
ding, textiel of tapijt wat gereinigd 

moet worden wordt hier door de 
mensen meestal zelf gebracht, maar 
vaak halen we dat op verzoek bij de 
mensen thuis of bij het betreffende 
bedrijf op. Als het moet brengen we 
het ook weer.”

Ambachtelijk werk
Thea Vos was met haar echtgenoot 
de oprichter van de stomerij op de 
huidige locatie, waar ooit een was-
salon was gevestigd. Toen de mees-
te mensen zelf een wasmachine na-
men werd er steeds minder gebruik 
van gemaakt. Thea en haar echtge-
noot namen de zaak over en maak-
ten er een stomerij van. Dat bleek in 
een behoefte voorzien, zelfs tot op 
de dag van vandaag. Thea: “Het is 
nog echt ambachtelijk werk, want 
kleding en textiel verzorgen doe je 
veelal handmatig, behalve het rei-
nigen natuurlijk, want dat gaat ma-
chinaal. Na het reinigen, dat ove-
rigens met de modernste appara-
tuur gebeurt, wordt het nog gelucht, 
gestreken of geperst. Onze klan-
ten krijgen het weer als nieuw te-
rug. Wat Berry nog niet heeft verteld 
is dat wij ook bedrijfskleding reini-
gen en verder verzorgen. Ook vanuit 
de theaterwereld krijgen we kleding 
aangeboden om te reinigen. Behal-
ve in Uithoorn en De Kwakel hebben 
we eveneens klanten uit Aalsmeer, 
Amstelveen en De Ronde Venen. Zo 
hebben wij onder andere een ruim 
aanbod aan werk van stomerij Flo-

ra die op de Herenweg in Wilnis ge-
vestigd was. De depots zijn er nog 
wel. Mensen die stoomgoed heb-
ben brengen het daarheen waar-
na het veelal bij ons terecht komt. 
Wij kunnen dat professioneel reini-
gen omdat we de beschikking heb-
ben over een compleet uitgerus-
te moderne stomerij waar we nage-
noeg alles in eigen beheer uitvoeren 
en verzorgen. Verder bieden wij ook 
een service aan in kledingreparatie. 
Heel belangrijk vinden wij het per-
soonlijke contact met de klanten die 
wij onze service en diensten aanbie-
den. De klant komt hier zijn of haar 
kleding in goed vertrouwen brengen 
en die moet bij het ophalen weer blij 
de winkel uitgaan met schoon en 
gestreken goed. De zorg daarvoor 
staat bij ons hoog in het vaandel.”
Behalve Thea en Berry zijn er nog 
twee betrokken personeelsleden ac-
tief bij Stomerij Vos, dat zijn Marina 
en Joke Meijer. Het gerucht gaat dat 
de stomerij er mee wil stoppen. “Ik 
zou niet weten waarom, we draai-
en goed en hebben veel werk. Met 
dat gegeven gaan we voorlopig op 
weg naar ons 50 jarig jubileum. Dat 
moet toch genoeg over onze toe-
komstplannen zeggen,” aldus Ber-
ry die daarmee deze negatieve be-
richten meteen ontzenuwt. Wie het 
aanbod van Stomerij Vos nog eens 
uitgebreid wil zien kan daarvoor de 
website bezoeken: www.stomerij-
uithoorn.nl.

Kleuters Toermalijn 
bezoeken bibliotheek
Uithoorn - Woensdag 10 janua-
ri was het zover. Groep 1/2b bracht 
een bezoekje aan de bibliotheek in 
Uithoorn. Van tevoren had de juf 
uitgelegd dat we gingen lopen, dus 
iedereen had zijn wandelschoe-
nen aangetrokken.Tot onze gro-
te vreugde had het ’s nachts ge-
sneeuwd, waardoor de tocht er naar 
toe al een heel avontuur was. Aan-
gekomen bij de bibliotheek moes-
ten we nog even wachten, want er 
was nog een groep kinderen voor 
ons binnen. Klokslag 10 uur gingen 
de schuifdeuren open en mochten 

we naar binnen. Jassen werden op 
de kapstok gehangen en onze tas-
sen met ons pauzehapje konden we 
in een hoekje neerleggen. Jacqueli-
ne heette ons welkom.

Ze begon met ons een heleboel vra-
gen te stellen over huisdieren en 
hierna las ze het prenten boek “De 
vis in het bad” voor. Het boek ging 
over een jongetje dat graag een 
huisdier wilde, maar dat niet mocht, 
omdat zijn vader allergisch was. Ge-
lukkig liep het verhaal goed af kreeg 
hij uiteindelijk toch een huisdier. Ja, 

jullie raden het al ……. een……vis! 
Hierna werd de klas in groepjes ver-
deeld en gingen we platen van die-
ren bekijken, boeken over dieren le-
zen en als afsluiting werd er nog 
een versje voorgelezen.
Toen hadden we wel heel erge hon-
ger en dorst gekregen van al dat le-
zen. Ondanks dat de bibliotheek 
open ging mochten we toch nog 
even gezellig blijven picknicken. 
Voordat we weer naar school te-
rug gingen bedankten we Jacque-
line voor de gezellige en leerzame 
ochtend.

Kandidatenlijst 
Ons Uithoorn
Uithoorn – Ons Uithoorn. Een nieu-
we partij voor de gemeente Uit-
hoorn. Een partij opgericht door 
Benno van Dam, een Uithoornaar 
die het niet meer naar het zin had 
als PvdA raadslid en enkele maan-
den geleden uit de partij stapte en 
als onafhankelijk raadslid nu in de 
Uithoornse raad zit. Hij verzamelde 
wat mensen om zich heen en rich-
te een nieuwe partij op. Op de lijst 
staan: 1.  Benno van Dam, 46 jaar. 
Stapte in december vorig jaar uit 
de PvdA-fractie en richtte Ons Uit-
hoorn op. Aanleiding was verschil-
len van inzicht over de manier van 
politiek bedrijven. Wil met gezicht 
naar de samenleving staan en niet 
te veel rondhangen op het gemeen-
tehuis.
2. Nasséra Achahboun, 38 jaar. Werd 
geboren in Beni Oulichek (Marok-
ko). Kwam op 6-jarige leeftijd naar 
Nederland. Nu werkzaam bij Carda-
nus als jeugd/tienerwerker. Richtte 
samen met Benno van Dam Ons Uit-
hoorn op. Wordt zij het eerste raads-
lid van Marokkaanse afkomst in de 
geschiedenis van Uithoorn?  
3.  Anneke Vink, 61 jaar. Zeer actief 
in de Uithoornse maatschappij, on-
der andere als buurtouder op Euro-
parei en oppasmoeder op de Brede 
School. Heeft bovendien acht jaar 

ervaring als raadslid. Verzon de ver-
kiezingsleus ‘Uithoorn is van ons al-
lemaal’. 
4.  Cecil Fuijkschot, 52 jaar. Ziet Ons 
Uithoorn als een beweging, niet als 
een traditionele politieke partij.  ‘Po-
litiek bedrijven moet vanuit het hart’. 
Was vroeger afdelingsvoorzitter van 
de PvdA Uithoorn. In het dagelijks 
leven directeur  van een welzijnsor-
ganisatie.  
5.  Frans Boonman , 45 jaar. Al lan-
ge tijd interesse in politiek, maar al-
tijd passief. Vindt nu dat het tijd is 
om daadwerkelijk iets te doen. Ons 
Uithoorn is hem op het lijf geschre-
ven. Want als hij iets vindt, dan zegt 
‘ie dat ook.
6.  Martine van Zijl, 31 jaar. Afgestu-
deerd als bioloog. Nu consultant op 
het gebied van duurzaamheid. Vindt 
behoud van groen erg belangrijk: ‘In 
onze gemeente is al veel groen ver-
drongen door nieuwbouw’. Is analy-
tisch, resultaatgericht en kritisch.
 
Verkiezingsprogramma
De titel van het verkiezingsprogram-
ma is ‘Uithoorn is van ons allemaal’.  
Er zijn twee speerpunten:
1.   Onze werkwijze. Wij werken van 
buiten naar binnen. Dat wil zeggen 
dat ons acteren als lid van de ge-
meenteraad voornamelijk wordt be-

paald door wat we tegenkomen 
in de samenleving. Wij kiezen na-
drukkelijk voor externe gerichtheid, 
voorafgaand en ook ná raadsverga-
deringen. We hebben enkele do’s en 
dont’s voor onze raadsleden gedefi-
nieerd, zoals:
Communiceer met de bevolking en 
kom zo weinig mogelijk in het ge-
meentehuis; 
Zorg voor goede informatiekanalen 
binnen de samenleving, de meest 
interessante dingen staan niet altijd 
in de vergaderstukken; 
Vertaal geluiden van inwoners en 
organisaties niet alleen naar state-
ments in de gemeenteraad, maar 
biedt ook ondersteuning bij het na-
streven van hun doelen. 
2.   Verder willen we ons sterk ma-
ken voor herstel van het historisch 
dorpsgezicht. Zo willen we dat de 
Ireneburg wordt gesloopt, en daar-
voor in de plaats terugkomt de his-
torische Lange brug, de historische 
binnenhaven (de Kil), een markt-
plein, woningen en winkels. Dit is de 
enige oplossing om de Amstel bij het 
dorp te betrekken en sfeer te creë-
ren. Het dorpscentrum wordt weer 
één en ruimte ontstaat voor nieuwe 
ontwikkelingen. Het complete ver-
kiezingsprogramma is te downloa-
den van www.onsuithoorn.nl 

Op de bijgaande foto staan ze alle zes. De kandidaten van Ons Uithoorn. Van links naar rechts: Frans Boonman, Anne-
ke Vink, Benno van Dam, Cecil Fuijkschot, Nasséra Achahboun en Martine van Zijl.

Huisarts stelt ook in 
Noord-Holland geduld 
patiënt op de proef
Uithoorn - De openingstijden van 
de huisarts zijn niet altijd toereikend 
en veel mensen kunnen niet altijd 
binnen 24 uur bij hun huisarts te-
recht. Ook ondervindt men nog pro-
blemen bij het veranderen van huis-
arts. Dit blijkt uit de landelijke mel-
dactie die de Zorgbelangorgani-
saties en de Nederlandse Patiën-
ten Consumenten Federatie (NPCF) 
eind vorig jaar hebben gehouden. In 
Noord-Holland komen de antwoor-
den overeen met de landelijke re-
sultaten.

Bereikbaarheid niet altijd goed
Een derde van de deelnemers geeft 
aan binnen 24 uur bij hun huisarts 
terecht te kunnen, terwijl 90% dit 
wil. Een behoorlijk verschil. 
Bijna tweederde van de Noord-Hol-
landse deelnemers aan het onder-
zoek meldt dat de openingstijden 
van de huisarts niet toereikend zijn. 
De helft van de deelnemers ervaart 
zowel ’s ochtends, tijdens de lunch-
periode en ‘s middags problemen 

met de telefonische bereikbaarheid 
van de huisarts. De resultaten van 
deze meldactie bevestigen daar-
mee het beeld uit eerder onderzoek. 
Als men de praktijk niet bereikt pro-
beert het merendeel het later nog 
een keer. Mensen zoeken ook hun 
toevlucht bij de spoedlijn of de huis-
artsenpost. De Zorgbelangorgani-
saties en de NPCF wijzen daarom 
op de noodzaak de bereikbaarheid 
van de huisartsenpraktijk tijdens 
kantooruren te verbeteren.

Problemen bij veranderen 
van huisarts
Vijftien procent van de deelnemers 
in Noord-Holland geeft aan van 
huisarts te willen veranderen. Be-
langrijkste redenen zijn ontevre-
denheid (56%), verschil van inzicht 
(35%) en de bereikbaarheid (20%) 
van de huisarts. Ruim de helft van 
de ondervraagden die van huisarts 
wil veranderen, ervaart problemen. 
Onderlinge afspraken tussen huis-
artsen wordt als belangrijkste ob-

stakel genoemd. Dit is opmerke-
lijk, omdat de Landelijke Huisart-
sen Vereniging (LHV) aangeeft dat 
alleen een volle praktijk een geldi-
ge reden is voor huisartsen is om 
patiënten te weigeren. Dit is vast-
gelegd in een digitale folder van de 
LHV en de NPCF.

ICT nog niet doorgedrongen in huis-
artspraktijk maar wel gewaardeerd 
door patiënten
Slechts een kwart van de deelne-
mers in Noord-Holland meldt dat 
contact via e-mail of internet met 
hun huisarts mogelijk is. Patiënten 
hebben goede ervaringen met deze 
digitale mogelijkheden.

Zorgbelang Noord-Holland blijft 
nieuwsgierig naar ervaringen met 
huisartsenzorg
Heeft u iets te melden over de zorg, 
neem dan contact op met de afde-
ling Informatie en Klachtenopvang 
van Zorgbelang Noord-Holland via 
0900 – 243 70 70 (0,10 per minuut).

“NL DOET” komt eraan!
Uithoorn - Op 19 en 20 maart 2010 
organiseren het Oranjefonds en 
Movisie en veel lokale partners op-
nieuw een landelijke, grootscheep-
se vrijwilligersactie. U kent deze ac-
tie wellicht als Make a Difference 
Day (MADD), maar de naam is ver-
anderd in NL DOET.

NL DOET zet vrijwillige inzet in de 
schijnwerpers en activeert groepen 
mensen om een dag of een dagdeel 
de handen uit de mouwen te steken 
daar waar het nodig is. 
Iedereen kan meedoen aan NL 
DOET. Enerzijds kunnen (vrijwilli-
gers-) organisaties zich aanmelden 
met één of meerdere klussen; an-
derzijds kunnen groepen vrijwilli-
gers zoals schoolklassen, families, 
collega’s, sportteams of serviceor-
ganisaties zich aanmelden om ge-
zamenlijk de schouders te zetten 
onder deze klussen. NL DOET laat 
groepen op deze manier kennis-
maken met vrijwilligerswerk, is een 
prima invulling voor een ‘teambuil-
dingsuitje’ of gewoon voor een dag-

ANBO bingo 9 februari
Uithoorn - Op dinsdag 9 februa-
ri aanstaande organiseert  afdeling 
Uithoorn -de Kwakel van de Alge-
mene Nederlandse Bond van Oude-
ren (ANBO) de maandelijkse Bingo-
middag in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof,  Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Ook niet ANBO leden zijn van harte 

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

je uit, laat uw maatschappelijke be-
trokkenheid zien  en levert een blij-
vende, bijzondere ervaring op. Kort-
om volop redenen om mee te doen!
Klus gezocht
Heeft u, als (vrijwilligers-)organi-
satie vrijwilligersklussen liggen? Of 
kunt u wat extra hulp gebruiken? 
Meld uw klus dan aan op www.nl-
doet.nl. Geef aan hoeveel mensen u 
zoekt en wat uw plannen zijn. Zorg 
bovendien voor een leuke omschrij-
ving! Hierdoor is de kans groter dat 
uw klus opvalt bij de vrijwilligers die 

op zoek zijn naar een interessante 
klus!

Doe Mee!
Tijdens NL DOET zijn er overal in 
het land leuke vrijwilligersklussen te 
doen. En daar zit ongetwijfeld ook 
de juiste klus bij voor jullie vereni-
ging, sportclub, familie, collega’s of 
vrienden. Wilt u meedoen aan NL 
DOET? Ga naar www.nldoet.nl en 
meldt u aan als groep. Zoek vervol-
gens de klus die het beste bij uw 
groep past.



Mijdrecht - De kinderen van groep 
7 van de Twistvliedschool hebben in 
de afgelopen weken hun hart laten 
spreken.

Zij hebben het initiatief genomen 
een inzamelingsactie op te star-
ten met als doel HULP aan HAITI. 
Op allerlei manieren hebben zij geld 
ingezameld, o.a. door ophalen lege 
flessen, verrichten van karweitjes, 
verkopen van eigen gemaakte pro-
ducten enz.
Met hun enthousiasme hebben ze 
de hele school geactiveerd en heb-
ben alle kinderen op een of ande-
re wijze hun bijdrage geleverd. Uit-
eindelijk is er een bedrag van 723,36 
euro ingezameld.

Mijdrecht - Op dinsdag 26 januari 
j.l. verzamelden zich 52 gemotiveer-
de basisschoolleerkrachten uit de 
gemeente De Ronde Venen zich op 
OBS De Trekvogel te Mijdrecht voor 
de eerste nascholingsavond “Tech-
niek en Wetenschap” van 2010. De 
leerkrachten konden deze avond le-
ren werken met de E-sense, een be-
wegingssensor en een digitale mi-
croscoop van het Amstel-Instituut 
(UVA) onder begeleiding van Dhr. 
Frank Schweickert. De software van 
de digitale microscopen behoeft 
voor de nabije toekomst nog wel 
enige aanpassing, maar daarna zul-
len deze educatieve materialen ook 
te leen zijn vanuit de Technotheek. 
We danken in ieder geval OBS De 
Trekvogel hartelijk voor het beschik-
baar stellen van het computerlo-
kaal. In de tweede workshop , on-
der begeleiding van Mevr.  Marlies 
van der Pol,stond een doorgaan-
de leerlijn “Techniek en duurzaam-
heid” centraal. De leerkrachten gin-
gen enthousiast met de producten 
van Solarkids aan de slag en beke-
ken de experimenteerwaarde hier-
van op het gebied van zonne-ener-
gie, windenergie en waterkracht. Tot 
slot kon de derde groep zich met 
de fysiotherapeuten Mevr. Yvonne 

Wierda en Dhr. Peter Egbers buigen 
over het thema Dyspraxie/Biome-
chanica en techniek. Hierbij hadden 
de fysiotherapeuten ook mooie mo-
dellen van o.a. de knieschijf en ge-
wrichten meegenomen en kon in de 
gymzaal een aantal oefeningen ge-
daan worden. Deze laatst genoem-
de workshop werd al een keer eer-
der vanuit de Technotheek aange-

boden en werd nu wegens succes 
herhaald!Het was weer een geslaag-
de avond en nu op naar de opening 
van de Toptechniekwerkplaats, waar 
naast leerkrachten, ouders, Lutz en  
Vida Makelaars ook de gemeente-
raad heeft geholpen met inrichten. 
Fijn dat er zo`n betrokkenheid in on-
ze gemeente is! (Zie www.obs-wil-
lespoort.nl).

Mijdrecht - Donderdag 4 februa-
ri opent OBS Molenland om 14.00 
uur een echte schilderijententoon-
stelling. Deze schilderijen en kunst-
werken zijn gemaakt door alle leer-
lingen van de school. De leerlingen 
hebben de afgelopen 3 weken heel 
hard gewerkt aan hun eigen kunst-
werken naar aanleiding van het 
kunstproject genaamd de “schilde-
rijententoonstelling “ van de Russi-
sche componist Moussorgski,
 Eerst hebben ze 8 schilderijen die 
door verschillende kunstenaars zijn 
gemaakt op de muziek van Mous-
sorgski  goed bekeken en bespro-
ken, daarna gingen ze zelf aan de 
slag. Het project sprak de kinde-
ren bijzonder aan,  je kon “horen 
“  hoe een schilderij eruit zag, rus-
tige muziek paste bij een schilderij 
van een groene tuin met veel ver-
schillende kleuren groen. Dreigen-
de muziek paste weer bij een schil-
derij met veel donkere kleuren zo-
als op het schilderij de Gnomen( ra-
re wezentjes). Het schilderij van de 
heks Baba Jaga  en de hut op po-
tjes vonden de jongste leerlingen te 
eng , dat hebben we alleen in de bo-
venbouw behandeld. Een ander on-
derdeel van het project vormden de 
speciale muzieklessen. 
Om de spanning en de verrassing 

nog groter te maken hangen de 
kunstwerken  tot aan de opening 
nog even achterstevoren of ach-
ter doeken. De ouders en familie le-
den zijn van harte uitgenodigd om 
alles te komen bekijken. De school 
zal worden omgetoverd tot een echt 
museum compleet met verschillende 
zalen  en  een restaurantje. Groep 8 
heeft hiervoor  een plattegrond ge-
maakt en een folder ontworpen. Van 

14.00 uur tot 15.00 uur zijn er voor 
de ouders ook workshops te vol-
gen. Zij  kunnen dan hetzelfde er-
varen als hun kinderen. De kunst-
werken van de ouders worden ook 
in het museum op gehangen.  
De tentoonstelling is nog te bewon-
deren tot donderdag 11 februari 
2010. Belangstellenden zijn ’s mid-
dags  na schooltijd van harte wel-
kom. De toegang is gratis.
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Basischool Molenland 
opent “Molenlandmuseum”

Geweld in weekend 
stevig aangepakt met 
‘Weekendarrangement’
De Ronde Venen - In De Ron-
de Venen is vanaf 1 februari 2009 
het zogenaamde Weekendarrange-
ment van kracht. Dat betekent dat 
het plegen van geweld vanaf die da-
tum steviger wordt aangepakt. Ge-
weldplegers die vanaf vrijdagavond 
worden opgepakt, moeten het hele 
weekend in een politiecel doorbren-
gen. Pas op maandag worden zij 
vrijgelaten, voorzien van een boete, 
het vooruitzicht op een taakstraf of 
een dagvaarding om voor de rechter 
te verschijnen.

Om het Weekendarrangement on-
der de aandacht te brengen, wordt 
de komende tijd in de gemeente 
een communicatiecampagne ge-
voerd. Het is een campagne met een 
knipoog die inmiddels onder ande-
re succesvol in Amersfoort is toege-
past. Ervaringen leren dat van be-
kendheid met de maatregel al een 
preventief effect uitgaat. Naast aan-
dacht in de (lokale) media, zullen 
bezoekers van uitgaans- en sport-
gelegenheden ook door middel van 
driehoeksborden, posters en bier-
viltjes op de hoogte worden gesteld 
van het Weekendarrangement.

Goede sfeer
Rondeveense weekenden zijn gezel-
lig en verlopen over het algemeen in 
een goede sfeer. Geweld hoort daar 
niet bij. Het aantal geweldsdelicten 
in De Ronde Venen geeft niet di-
rect aanleiding tot zorg, maar toch 
heeft ook deze gemeente te maken 
met geweld op straat, in het verkeer, 
bij het sporten, in het uitgaansleven 
en thuis. Uit ervaring blijkt dat, over 
het algemeen, op de avonden van 
vrijdag en zaterdag een verhoging 
waarneembaar is van het aantal ge-
weldsincidenten. De kans dat ge-
weldsdelicten zich in het weekend 
voordoen is groter door alcoholge-
bruik en een concentratie van veel 
mensen op relatief kleine gebieden 
(uitgaanscentra, sportvelden). Dit 
kan sneller tot irritatie leiden.
Met de harde aanpak van geweld-
plegers in het weekend willen ge-
meente, politie en Openbaar Mi-
nisterie deze ontwikkeling terug-
dringen. De partijen verwachten dat 
van de harde aanpak een preventie-
ve werking uitgaat. Juist daar waar 
mensen bijeen zijn voor ontspan-
ning, dienen geweldszaken stevig te 
worden aangepakt.

Lik op stuk
De aanpak maakt een zogenaamd 
lik-op-stuk beleid mogelijk omdat, 
als de verdachte op maandag wordt 
vrijgelaten, hij of zij de cel verlaat 
met een concrete beslissing op zak. 
Ook ondervindt de verdachte met-
een de consequenties van zijn han-
delen omdat hij in het weekend 
vastzit en op maandag niet naar het 
werk of naar school kan. Het week-
endarrangement maakt onderdeel 
uit van een goed ingerichte, inte-
grale preventieve aanpak van uit-
gaansgeweld binnen de gemeente 
De Ronde Venen.
Het weekendarrangement wordt al 
in verschillende Nederlandse ge-
meenten toegepast, zoals Amers-
foort, Maassluis, Schiedam, Tilburg 
en Vlaardingen. Naar aanleiding van 
de positieve evaluatie van het week-
endarrangement in Amersfoort en 
het feit dat verschillende gemeen-
ten in de regio hebben aangege-
ven dit instrument in te willen zet-
ten, heeft de districtelijk driehoek 
besloten om het weekendarrange-
ment per 1 februari 2010 toe te pas-
sen in De Ronde Venen, Breukelen, 
Woerden en Maarssen.

Sensoren, doorgaande 
leerlijnen en mechanica 
op nascholingsavond

R.K Kerken collecteren 
voor Hospitium te Wilnis
Wilnis - Binnen het samenwer-
kingsverband van de nieuw te vor-
men parochie St. Jan de Doper is de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
werkzaam, die een “werkgroep Di-
aconie” heeft gevormd. Tijdens één 
van de vergaderingen kwam naar 
voren om samen met het parochie-
verband een “zondag van de dia-
conie” te organiseren. Eenmaal per 
jaar zal in november een collecte 
gehouden worden voor een project 

binnen of buiten de nieuwe paro-
chie, waarbij de PCI ook een finan-
ciële bijdrage zal leveren. 
Voor 2009 is besloten de opbrengst 
te schenken aan het Johannes Hos-
pitium in Wilnis.
Tijdens de vieringen van 15 en 29 
november 2009 is er gecollecteerd 
in de kerken te Abcoude, Breukelen, 
Kockengen, Loenen, Mijdrecht/Wil-
nis en Vinkeveen.
Er is ruim 4900,- bij elkaar gebracht, 

inclusief de bijdrage van de PCI. 
Afgelopen week is een cheque over-
handigd aan mevrouw Smit en de 
heer Kerkhoven. De stichting Vrien-
den van het hospitium wil het be-
drag gebruiken om nieuwe bedden 
aan te schaffen, waarin men wat 
meer rechtop kan zitten. 
Namens de werkgroep willen we al-
len die hiervoor hun medewerking 
hebben gegeven van harte bedan-
ken.

Keuze in bibliotheek-
abonnementen
De Ronde Venen - Een half jaar 
werkt de Regionale Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen nu met de 
nieuwe abonnementen. Er is keuze 
uit twee abonnementen. Het klei-
ne abonnement voor de incidente-
le leners; voor 24,00 per jaar kunnen 
20 materialen geleend worden. Voor 
grootgebruikers is er het standaar-
dabonnement van 40,00 per jaar. 
Daarmee kunnen boeken, dvd’s en 
cd’s onbeperkt geleend worden en 
is reserveren binnen de Bibliotheek 
AVV gratis. Veel mensen hebben 
enthousiast gereageerd, omdat ze 
op jaarbasis goedkoper uit zijn.

65-plussers
Voor 65-plussers is het nieuwe 
abonnementstelsel echter niet al-

tijd goedkoper. De 65+korting is ko-
men te vervallen en omdat veel 65-
plussers veellezers zijn, zijn zij ge-
noodzaakt te kiezen voor het stan-
daardabonnement. Bij de ontwikke-
ling van de nieuwe abonnementen 
is hier bewust voor gekozen.

Onderzoek toont aan dat veel ou-
deren meer geld te besteden heb-
ben dan voorheen. Veel instan-
ties en gemeentes bieden daar-
om geen korting meer aan ouderen 
omdat ze het niet meer nodig heb-
ben. Liever verlenen instanties kor-
ting aan mensen die het écht nodig 
hebben, bijstandsmoeders, studen-
ten met een studiebeurs én oude-
ren met bijvoorbeeld alleen AOW. 
Veel gemeentes bieden daarom een 

inkomstenafhankelijke voordeelpas, 
bijvoorbeeld de U-pas. Deze pas is 
beschikbaar voor alle inwoners met 
een laag inkomen. Er wordt bij kor-
ting dus niet meer gelet op leeftijd, 
maar op inkomen. 

En let u op de prijs van een biblio-
theekabonnement; daarvoor kunt u 
in de boekhandel twee tot drie boe-
ken kopen. In de bibliotheek kunt u 
er een heel jaar boeken, tijdschrif-
ten, dvd’s en cd’s voor lenen zoveel 
u wilt.

Tarievenfolder
Heeft u de brief met folder over de 
nieuwe tarieven niet ontvangen of 
heeft u hem niet meer in huis en 
moet u binnenkort de keuze maken 
voor een van de twee abonnement-
soorten. In de bibliotheek ligt de ta-
rievenfolder voor u klaar. 

We helpen u graag met het maken 
van uw keuze.

Groep 7 Twistvliedschool 
voor Haït

Coach Gilde SamenSpraak
De Ronde Venen - Samen op een 
leuke manier met taal bezig zijn, ge-
woon door een kopje koffie te drin-
ken of iets anders te doen. Dat is 
wat Gilde SamenSpraak wil berei-
ken. Bij SamenSpraak gaat het om 
het oefenen in spreken en verstaan 
van de Nederlandse taal door met 
elkaar in gesprek te zijn. Het gaat 
dus niet om echte lessen. Er wordt 
gewerkt in een één-op-één contact.
Wekelijks bij elkaar komen om op 
persoonlijke en informele wijze Ne-

derlands te spreken. Gewoon thuis, 
in de huiskamer, of tijdens een wan-
deling of bezoekje aan de bieb. 
Daarbij gaat het om de communica-
tie. En dat een jaar lang.

Op zoek naar deelnemers
Wilt u ook deelnemen aan dit pro-
ject, als vrijwilliger of anderstalige? 
Of kent u misschien een anders-
talige die hier belangstelling voor 
heeft?
Gilde Nederland heeft het project 

geadopteerd, voert de lokale pro-
jecten uit en helpt SamenSpraak 
verder te groeien. In De Ronde Ve-
nen gebeurt dit door de vorig jaar 
opgerichte stichting Gilde Noord-
west Utrecht.
Meldt u aan bij Het Gilde Noord-
west Utrecht per e-mail aan Bas de 
Vree (basdevree@zonnet.nl) of An-
nie Overbeeke (annie.overbeeke@
planetl.nl)
 of telefonisch via (0297) 27 22 40 of 
(0297) 26 37 21.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Avondklok voor 
Amstelhoek

Gaan we dat beleven dat Amstelhoek een avondklok 
krijgt, dat je ’s avonds en in het weekend niet meer 
met de auto naar Uithoorn kan of je moet een eind 
omrijden ?  Als er een parkeergarage komt bij de 
brug zal er toch toezicht moeten komen.  Een verlaten 
garage is niet bepaald veilig, zeker ’s nachts niet. Of  
kom je terug van een restaurant bezoek, staat je auto 
achter slot of je moet toch omrijden. Of je parkeert de 
auto in Amstelhoek. Dat gebeurt natuurlijk ook als er 
feestelijkheden zijn in het Oude Dorp, maar ook in het 
weekend, tenminste als er ruimte is in Amstelhoek. 
Dat is niet zo leuk voor de bewoners, het is een 
woonwijk en geen winkelwijk. Als er in de toekomst 
betaald moet worden is dat natuurlijk dagelijks raak. 
Mensen die met een busje komen doen dat natuurlijk 
altijd, anders moet je helemaal omrijden, want een 
busje is al gauw te hoog.
Als je tegenwoordig over de brug Uithoorn binnen 
rijdt krijg je al snel groen licht voor rechtsaf, dat is snel 

geregeld als je naar Amstelveen moet. Je ondervindt 
weinig hinder naar de Zijdelweg en je krijgt op de 
A.v.Schendellaan al vrij snel groen licht.  Rijdt je echter 
over de N 201 rechtdoor naar de Zijdelweg, dan kom 
je daar bij het stoplicht al snel vast te staan omdat 
daar de voorsorteer vakken te kort zijn. Het verkeer 
voor rechtdoor belemmert verkeer voor rechtsaf en 
omgekeerd. Op de Zijdelweg is geen groen golf, dus 
dat is steeds stoppen.  Zo ontstaat er sluipverkeer 
omdat het niet goed geregeld is.  En zo zijn er nog wel 
meer voorbeelden te noemen.  Als het verkeer over 
de brug in de toekomst goed geregeld wordt heb je 
geen parkeergarage nodig. Maar helemaal zonder 
verkeer gaat het niet, dan kan je de winkels ook niet 
bevoorraden. Uithoorn is geen Anton Pieck dorpje 
waar bijna geen verkeer is want daar hoort de Lange 
Brug thuis.

A.W.Strijland,  Amstelhoek

Proosdijlanden zonder T
De voorgestelde naam van de gemeente dient 
zonder een “T” geschreven worden. Op een kaart 
van Amstelland uit 1593 komt al geen “T” meer voor. 
Ook  krijg ik de naam met een “T” niet door mijn 
eenvoudige spellingchecker. Daarnaast kan de naam 
Proosdijlanden niet gebruikt worden omdat Abcoude 
tot het Sticht behoorde en niet tot de Proosdij.
Er was in het verleden al een gemeente “Abcoude - 
Proosdij en Aasdom” zonder “T” en deze werd pas 
in 1941 opgeheven (zie de site van de gemeente 
Abcoude). Ik begin me toch af te vragen waar de 

werkgroep mee bezig is geweest. En of er wel contact 
is geweest met de gemeente Abcoude.
 Overigens blijf ik van mening dat de oude naam 
Ronde Venen de beste oplossing blijft.
Een toevallige naam, voor een gebied wat rond is op 
een luchtfoto. 
 
 

Peter Frijters
Reiger 10
Mijdrecht

Ja! Ja! 
Kunt u dat begrijpen? 
Snapt u er iets van. 
Nee! Nee! Het kost je 
28,- om met twee per-
sonen van Mijdrecht 
naar De Hoef te ko-

men. Het kost bejaarden van boven de 70 jaar 
ineens 11,- om met Connexxion heen en weer 
te komen van Wilnis naar de soos in de Me-
ijert in Mijdrecht. Hoe ik dat weet? Dat weet 
ik van ouderen die dat is overkomen door te 
reizen met de nieuwe regeling van Connexxi-
on. Leve het Regiovervoer. Leve het O.V. Ja! Ja! 
Als je zoals dat vele jaren kon 1x per week een 
beetje plezier kan beleven dan betekent het 
nu dat je binnen onze gemeente 40 x 11,00 
is 440,00 per jaar kwijt bent. Wie heeft zoveel 
geld over van zijn AOW. Wie kan dat betalen? 
Dat is de nieuwe regeling die Connexxion on-
ze busmaatschappij die het monopolie heeft op 
het streekvervoer en die prijsverhogingen ken-
nelijk heeft afgedwongen  bij de deskundige, 
sociale  WMO ambtenaren van de provincie 
Utrecht.  Ja! Ja! Kunnen wij er iets aan doen? 
Wij hebben geen macht, maar misschien kun-
nen de raadsleden van De Ronde Venen er iets 
leuks voor hun kiezers op bedenken. Misschien 
kan de WMO raad er iets aan doen. Je weet 
wel van de raad voor de  Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning. We zullen eerst maar eens 
gaan klagen bij de gemeente. Als individuele 
burgers en als ANBO en PCOB en KBO en Vak-
bonden. FNV, CNV enz.. Brieven schrijven met 
als kop “Klacht over de tarieven van Connexxi-
on. Klachten over het vervoer van Connexxion 
en Valies dat ook in handen is van Connexxion. 
De Organisaties kunnen misschien formulieren 
ontwerpen en op bijeenkomsten helpen met 
het invullen. Connexxion heeft natuurlijk eerst 
lage tarieven aangeboden en met verlies ge-
reden om da macht in handen te krijgen zodat 
andere vervoersbedrijven niet aan bod konden 
komen en nu moeten wij de  rekening betalen. 
Ja! Ja! Nu gaan ze er tegen aan. De politici in 

Utrecht die dat goed hebben gevonden hoe-
ven  geen gebruik te maken van die WMO re-
geling die hoeven niet rond te komen van de 
AOW,  de kakkers.
Ja! Ja! Mag ik dat wel zeggen of word ik nu 
voor het gerecht gedaagd? Ja! Ja! Ik ben echt 
benieuwd hoe onze raadsleden en onze B&W 
hier op reageren en vooral CDA Wethouder van 
Breukelen van WMO. Tjonge!  Tjonge! En wat 
er nog komen gaat aan bezuinigingen ten ge-
volge van het dure zwembad en de dure Drie-
hoekplannen en dat dure centrumplan en al die 
andere dure ideeën die ze in ons gemeente-
huis weer voor de dag  toveren. Ja! Ja! Ik sprak 
laatst met een raadslid die toch regelmatig Ja! 
Ja! leest. Hij zegt; Je moet niet te vaak over die 
gehandicapten schrijven dat gaat vervelen. Hij 
heeft gelijk. Maar, maar er gebeurt niets aan ra-
re toestanden. Ze worden niet verbeterd. Onze 
Burgemeester doet er niets aan. CDA wethou-
der van Breukelen doet er niets aan. De WMO 
RAAD doet er niets aan. De stichting gehandi-
capten platvorm doet er niets aan. De ambte-
naren doen het minimale.Ja! Ja! Sorry het moet 
zijn; Nee! Nee! Dat is het probleem. De gro-
te partijen zoals het CDA, de VVD en de RVB 
die de meeste raadsleden hebben, die hebben 
kennelijk niets met de mensen met een ( om 
het mooi te zeggen, dan klinkt het niet zo erg, 
als gehandicapte,) lichamelijke beperking. Die 
doen er niets voor. Als het niet zo erg klinkt als 
het is, dan hoef je er ook geen donder aan te 
doen toch? Ik ga toch nog maar eens proberen 
om via brieven aan de WMOraad en de stich-
ting voor gehandicapten iets verder te komen. 
Dat lijkt mij wel spannend..Ja! Ja!  Wij houden 
van elkaar. Toch? Zou Raadslid Jan van ’t Loo 
dit jaar een lintje krijgen? Hij was eerst al 8 jaar 
raadslid voor de VVD en nu alweer 8 jaar voor 
het CDA. Het kan verkeren of is het bekeren? 
Hoe Liberaal of C is het CDA nog in de Ronde 
Venen? Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Aangepast strooiregime op wegen van provincie 
Noord-Holland bij nieuwe sneeuwval

Enkele provinciale wegen 
niet meer gestrooid

Regio - Op dit moment is de zout-
voorraad van de provincie Noord-
Holland niet meer toereikend om 
nog op alle provinciale wegen te 
strooien. Gevolg is dat op som-
mige wegen niet meer wordt ge-
strooid. Wel zal de provincie op de-
ze wegen sneeuwschuivers inzet-
ten. Uitgangspunt is dat de belang-
rijkste wegen en calamiteitenroutes 
gestrooid worden en ook vrije bus-
banen op provinciale wegen toe-
gankelijk blijven voor het openbaar 
vervoer. Fietspaden en parallelwe-
gen worden niet meer gestrooid. De 
weggebruiker wordt geadviseerd 
om zich goed te informeren over de 
actuele verkeerssituatie voordat hij 
of zij de weg opgaat. Het zouttekort 
is het gevolg van het aanhoudende 

winterweer en de beperkte zoutle-
veranties. Op een aantal provincia-
le wegen wordt niet meer gestrooid. 
Op bijgevoegd kaartje staan de pro-
vinciale wegen waarop de provincie 
niet meer strooit. Met dit beperk-
te wegennet garandeert de provin-
cie dat elke regio bereikbaar blijft 
en dat ook de regionale ziekenhui-
zen via de provinciale wegen goed 
bereikbaar blijven. Er kunnen wel 
plaatselijke ongemakken ontstaan 
door gladde wegen. De provincie 
inspecteert de wegen iedere dag en 
zal indien nodig in overleg met de 
politie kunnen besluiten om in ver-
band met de verkeersveiligheid de-
len van wegen tijdelijk af te sluiten. 
De weggebruiker wordt geadviseerd 
om zich goed te informeren over de 

actuele verkeersituatie. Dit kan on-
dermeer via de website van de pro-
vincie www.noord-holland.nl. 
De provincie zal via de website iede-
re dag de actuele situatie weerge-
ven. Weggebruikers kunnen met al 
hun vragen over provinciale wegen 
ook terecht bij het servicepunt we-
gen en vaarwegen via 0800 - 0200 
600 (gratis).
Door het langdurige winterweer van 
koude en neerslag is er nu al veel 
meer strooizout gebruikt dan nor-
maal in een jaar wordt gebruikt. Ook 
in de rest van Europa is veel hinder 
door het winterweer. Daardoor is de 
internationale vraag naar strooizout 
hoog en zijn de leveranties beperkt.
Het tekort aan strooizout is een pro-
bleem waar bijna elke wegbeheer-
der (gemeente, provincie) in Ne-
derland mee heeft te maken. Daar-
om is er een landelijk zoutloket in-
gesteld en voor de provincie Noord-
Holland een regionaal zoutloket. Al 
het extra strooizout wordt verdeeld 
via dit regionale zoutloket zodat het 
beschikbare zout optimaal wordt in-
gezet. De prioriteit ligt bij de belang-
rijkste doorgaande wegen en bij het 
beschikbaar houden van de calami-
teitenroutes. 
Om de tekorten te beperken nam de 
provincie al diverse maatregelen zo-
als het mengen van zand door het 
wegenzout en  minder te strooien 
per keer.

ROM-koor neemt deel aan 
Musical Operette Gala
De Ronde Venen - Het Regionaal 
Operette- en Musicalkoor (ROM-
koor) neemt deel aan het Musical 
Operette Gala dat op 20 februari as 
in het FIGI Theater in Zeist wordt 
georganiseerd. Aan dit Gala zullen 
verder nog zes andere operette- en 
musicalverenigingen uit de provin-
cie Utrecht deelnemen.

Aanvang van het concert is  20.00 
uur. De kaarten kosten 17,50 en zijn 
onder andere te bestellen via het 
ROM-koor (E-mail: info@romkoor.
nl), Telefoon: 06-22561791 of bij 
BOOG-Utrecht zelf, zolang de voor-
raad strekt! (E-mail: boog-utrecht@
muziektheater-nederland.nl). Tele-
foon: 030-6960040. 

Vervoer
Wanneer u uit Mijdrecht en omstre-
ken komt, kunt u eventueel gebruik 
maken van de bus waarmee de koor-
leden naar Zeist gaan. Voor 10,- per 
persoon reist u mee naar Zeist. Geef 
het wel op bij uw bestelling voor 
de kaarten! Vertrek uit Mijdrecht 
13.00 uur en ’s avonds gaat de bus 
om 23.30 uit Zeist weer terug naar 
Mijdrecht. En ook een busreis met 
het ROM-koor betekent natuurlijk 
dat u verzekerd kunt zijn van een 
gratis “concert” zowel op de heen- 
als op de terugreis! Aangezien het 
koor ’s middags nog moet repeteren 
heeft u alle gelegenheid om Zeist 
te ontdekken. Het FIGI Theater ligt 
midden in het centrum waar u zich 
uitstekend zult kunnen vermaken. 
En tevens zijn er genoeg mogelijk-
heden om, voor eigen rekening na-
tuurlijk, een kop koffie of een brood-
je te nuttigen.

Traditie
Met dit Musical Operette Gala wordt 
een oude traditie in ere hersteld. Het 
Operette Gala, zoals het ooit heette 

en tot een jaar of tien geleden jaar-
lijks werd georganiseerd, was een 
muzikale happening waaraan een 
groot aantal Operetteverenigingen 
uit de provincie Utrecht deelnamen. 
Het werd destijds georganiseerd in 
het Beatrix Theater in Utrecht. He-
laas is daaraan een einde gekomen 
toen het theater overging in handen 
van Joop van den Ende Theaterpro-
ducties. 

De BOOG (Bond van Opera- en 
Operette Gezelschappen) in de pro-
vincie Utrecht heeft, met medewer-
king van een aantal enthousiaste-
lingen van bij de BOOG aangeslo-
ten verenigingen, waaronder Edith 
van der Vaart en Wiebe van der 
Schaaf van het ROM-koor, de orga-
nisatie opnieuw ter hand genomen. 
Thans zal  het prachtige FIGI Thea-
ter in Zeist u welkom heten en haar 
deuren wagenwijd voor u openzet-
ten. Was het in het verleden veel-
al operette en opera dat gezongen 
werd, tegenwoordig is natuurlijk de 
musical ook niet meer weg te den-
ken in het uitgaansleven. Het ROM-
koor was destijds één van de kop-
lopers waar het ging om het zingen 
van musical- en filmmuziek tijdens 
het BOOG” Operette Gala”. 

ROM-koor
Het ROM-koor uit Mijdrecht is een 
koor dat volgend jaar haar 25-ja-
rig jubileum hoopt te vieren met de 
Operette “Im Weissen Rössl” van 
Ralph Benatzky. Het ROM-koor kan 
altijd nog stemmen gebruiken, zo-
wel bij de dames als bij de heren. 
En wanneer u zich nu als lid aan-
meldt kunt u gelijk mee gaan repe-
teren met de nieuwe operette. In de 
decembermaand is het ROM-koor 
ook heel actief met het Charles Dic-
kens Kerstkoor.
Of het nu de Dickensdagen in De-

venter zijn of de Country- and Chr-
simasfair in Haarzuilens, of ergens 
in een winkelcentrum; het ROM-
koor is erbij! Wilt u meer weten kom 
dan eens een repetitie bijwonen. Ie-
dere donderdag tussen 20.00 uur 
en 22.30 uur in Chr. B.S. De Fon-
tein aan de Joh. van Renessestraat 
in Mijdrecht. Bezoek ook eens de 
website: www.romkoor.nl

Politie arresteert 
drietal voor 
zakkenrollerij
Uithoorn - Maandagmiddag heeft 
de politie rond twee uur op de Pro-
vincialeweg twee vrouwen (16 en 
18 jaar) aangehouden. Het tweetal 
werd betrapt bij een poging zakken-
rollerij in een winkel aan de Dorp-
straat. De vrouwen gingen ervan-
door, waarna een medewerker van 
de winkel de politie waarschuwde 
en het tweetal volgde. Toen de po-
litie arriveerde trof ze de vrouwen 
aan in een auto. Ze zijn meegeno-
men naar het bureau. De 39-jari-
ge bestuurder van de auto is op het 
bureau ook aangehouden op ver-
denking van betrokkenheid bij de 
diefstal. Tegen het drietal is proces-
verbaal opgemaakt.

Projectkoor 
voor Krakow 
concert
Uithoorn - Op zaterdag 20 novem-
ber a.s. geeft United een specta-
culair concert met medewerking 
van het Young Krakow Philharmo-
nic Orchestra. Dit is een fantastisch 
symfonieorkest uit Polen, bestaan-
de uit zeer getalenteerde jonge 
mensen, die een opleiding volgen 
tot musicus op het hoogste niveau. 
Om het koor meer stem te geven 
start United daarom met een pro-
jectkoor. Hiervoor kan iedereen die 
van zingen houdt, en op maandag-
avond kan repeteren zich opgeven.  
Onder leiding van de vaste dirigent 
van United, Rob van Dijk, zong Uni-
ted drie jaar geleden ook  met dit 
orkest. Aan dit concert deden toen 
ook andere koren van Rob van Dijk 
mee, wat ook dit jaar weer zal ge-
beuren. Zingen met dit grootse or-
kest mag u dus beslist zien als een 
unieke kans. De kosten om lid te 
worden van het projectkoor zijn 
eenmalig 75 euro. Voor dit bedrag 
wordt u elke maandagavond, tot 
aan het concert, verwacht in onze 
repetitieruimte in het kerkgebouw 
van De Schutse, Merodelaan 1 te 
Uithoorn, en bent u verzekerd van 
een unieke ervaring.



Vinkeveen - Vrijdag 29 januari, al-
weer de laatste vrijdag van de eerste 
maand van 2010, speelden de da-
mes van twee tegen de nummer 8, 
Die Raeckse uit Haarlem. De wed-
strijd was wederom niet al te moei-
lijk. Zes spelers van de negen wa-
ren present, Tineke en Kellie waren 
skiën en ook Annemarieke was een 
weekendje weg. Gelukkig hebben 
we daar sympathieke Annike van 
Kouwen van onze eigenste D3 vol-
leybalschool, en daar werd natuur-
lijk de ganse wedstrijd graag ge-
bruik van gemaakt. Serveren als een 
trein, aan het net lekker alert, opti-
mistisch, flexibel en fanatiek.  Wat 
wil je nog meer? Nou niks dus! Leu-
ke meid die iedereen er graag bij 
wil hebben. En ja…. De basis van 
D2 wordt al jaren gevormd door een 
koppeltje flink geroutineerde mei-
den.. en allemaal ook geen 28 meer.. 
Jet Feddema had last van een stijve 
kuit die voor haar beleving op knap-
pen stond. Maar ze had goed warm 
gespeeld en begon in de basis om 
de warmte er in te houden. Na twee 
sets kwam Annemarie Bakker in het 
veld die de eerste training in janua-
ri de rechterschouder iets had ver-
rekt, gelukkig is aanvallen niet haar 
vak en zo rommelt ze wat door. Joke 
Ruizendaal en ook Annike van Kou-
wen ‘moesten’ op tijd weg vanwege 
een lekkere skivakantie maar aan 
het begin van de wedstrijd werd het 

gekeuvel over vakantie etc gewis-
seld met de focus op de wedstrijd. 
Het was geen grote strijd. Er was 
een aardig verschil tussen beide 
teams dat soms vreemd genoeg niet 
eens opvalt doordat anders makke-
lijk haalbare ballen toch even min-
der snel gepakt worden dan an-
ders. Een beetje als de motorolie 
op een koude winterochtend. Maar 
goed, het team ging vier keer tot 
de 25 en er werd het beste van ge-
maakt. Er werden mooie omloopbal-
len gespeeld door Joke Ruizendaal, 
mooie rake aanvallen van Natalie 
van scheppingen, Inge Bakker, Mar-

jan Blenk en Annike van Kouwen en 
verdelers Jet Feddema en Annema-
rie Bakker konden af en toe bijzon-
dere aanvallen in gang zetten. Het 
was gemoedelijk zonder heftige ral-
ly’s en het werd mooi gecontroleerd 
uitgespeeld met 25-13, 25-10, 25-9 
en 25-11.

De Oudenallen-Haaxman ploeg 
staat nu op een derde plek, net een 
fractie vóór de nummer 4 en ach-
ter de nummer 2 die beiden ook 57 
punten hebben. Roda staat riant aan 
kop met 64 punten. Volgende week 
zaterdag uit tegen de nummer 5.

De Ronde Venen - Op uitnodiging 
van Stichting Thuis Sterven De Ron-
de Venen zal Professor  Manu Keir-
se op zaterdag 6 februari aanstaan-
de een lezing verzorgen. Thema van 
deze bijeenkomst is ‘de winst van 
het zien’. Prof. Manu Keirse is  hoog-
leraar aan de Faculteit Geneeskun-
de van de K.U.Leuven en in deeltijd 
hoogleraar aan de Benelux-univer-
siteit te Eindhoven. Keirse schreef 
meerdere boeken over verlies en 
verdriet en sprak ook tijdens het 
tienjarig lustrum van de Stichting 
Thuis Sterven. Op 6 februari gaat het 
over ‘de winst van het zien’. De ver-
schillende dimensies van zien wor-
den besproken. Van zien in de ho-

rizontale en verticale dimensie tot 
zien van de buitenkant naar de bin-
nenkant. ,,Zien heeft met meer te 
maken dan onze ogen observeren”, 
aldus Professor Keirse.
 De lezing vindt plaats op zater-
dag 6 februari 2010 in Partycentrum 
De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 
6 te Mijdrecht van 15.00 tot 17.00 
uur (ontvangst vanaf 14.30 uur). Als 
u de lezing wilt bijwonen dient u 
zich bij voorkeur aan te melden via 
de  HYPERLINK “mailto:stichting@
thuissterven.info” stichting@thuis-
sterven.info of telefonisch via co-
ordinator Jannie van Kooten op 06-
51451130. De bijeenkomst is toe-
gankelijk voor alle inwoners van De 

Ronden Venen. De Stichting Thuis 
Sterven stelt het op prijs u op 6 fe-
bruari te ontmoeten.
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De kaartkampioenen van
De Kwakel 2010 zijn bekend
De Kwakel – Tijdens de laatste 
avond van het kampioenschap van 
De Kwakel werd het nog spannend. 
Het kaarten begon ook nu weer om 
20.00 uur. Er stond veel op het spel: 
de wisselbeker  en de eer van het 
kampioenschap. Rond 00.15 uur 
had de prijsuitreiking plaats, waarna 
nog veel deelnemers bleven hangen 
voor een gezellig praatje. De uitslag 
van de laatste avond was als volgt.

Klaverjassen: 1. Leo Hoogervorst 
7165 punten, 2. Andre Verhoef met 
7142 punten, Ton van de Haak 7086 
punten.
Pandoeren: 1. Agnes Koeleman  
+221, 2. Leny Schelling +116, 3. 
Joop Schelling +112. 
De punten van alle avonden bij el-
kaar opgeteld bepaalden de kampi-
oenen. De totaaluitslag is als volgt. 
Klaverjassen: 1. Ton v.d.Haak, 20421 

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 26 januari werd 
alweer de vierde zitting van de der-
de competitie gespeeld. In zowel de 
A-, als de B lijn speelden vijftien pa-
ren.
In de A werden Ank Reems en Tru-
dy Fernhout eerste met 61.67%, 
als tweede volgden Vera van Wes-
sem en Ans Wijckmans met 56.94%. 
Geke Ludwig en Margo Zuidema 
plaatsten zich als derde met 56.25%
In de B scoorden Alice de Bruin en 
José Möller 70.65%!!

Natuurlijk waren zij eerste. Kokkie 
van den Kerkhoven en Corry Smit 
behaalden 63.40% en werden twee-
de.Ted Brand en Alice Oostendorp 
eindigden als derde met 56.18%

Dan de competitie. Het lijkt erop 
dat een groot aantal dames “A” het 
meer dan genoeg vond om achter-
hoede genoemd te worden. Wel-
iswaar blijven Greet Overwater en 
Guus Pielage eerste, Geke Ludwig 
en Margo Zuidema tweede en Kitty 

De Kwakel wint derby van 
Space Shuttle
De Kwakel - Op zondag 24 janua-
ri 2010 is er geschiedenis geschre-
ven. Het herenteam van badminton 
vereniging De Kwakel heeft door 
een meesterlijke overwinning op de 
nummer vier het kampioenschap in 
de wacht gesleept! 
Er was voor begin van de wedstrijd 
bekend dat een 8-0 overwinning 
nodig was om kampioen te worden. 
Een afvaardiging van Space Shuttle 
(Uithoorn), die op dat moment nog 
bovenaan stond, was gekomen om 
het resultaat te bekijken en moest 

uiteindelijk met gebogen hoofd naar 
huis. Want het was het team uit De 
Kwakel gelukt om onschendbaar uit 
de strijd te komen! 
Begin dit seizoen zijn de competi-
tiespelers van De Kwakel in mooie 
nieuwe shirts gestoken van hoofd-
sponsor de Rabobank. Ondanks 
de mooie shirts begon het seizoen 
voor team 3 niet goed met maar 
twee vaste heren in het team. Toch 
heeft het team zich weten te hand-
haven. Lars Griemelijkhuijsen en 
Tim Wagemaker hebben met behulp 

Veel gezelligheid in de 
Springbok
De Hoef - Op een winterse avond 
was het in de Springbok gezellig-
heid alom. Afgelopen vrijdag 29 ja-
nuari vond daar het jaarlijkse kaar-
ten en kienen ten bate van Het Hoef-
se Jeugdkamp plaats. De sporthal 
werd omgebouwd, de verwarming 
ging aan en de opkomst was weer 
groots!
Onder het genot van een drankje en 
een bitterbal werd er fanatiek ge-
kaart om een ‘half varken’.  Ondanks 
de kou en de voorspelde ‘winter-
se buien’ was er een erg goede op-
komst voor een leuke competitie. 
Henk Leijgraaf deed zijn best en 
ging er vandoor met de eerste prijs, 
van harte gefeliciteerd!

In de andere helft van de sport-
hal was het volle bak bij de bin-
go. Daar werden hoofdprijzen  ge-
wonnen als een speelgoedbon, een 
Strooppot bon en een Nintendo DS 
naast de vele 2e tot en met .. ste prij-
zen.  Vooral de spelcomputer zorgde 
voor, bijna ernstige, concentratie bij 
het kienende publiek. Ilja van Bam-
bergen ging ermee naar huis. Voor 
degenen die misgrepen: als je er 
eens mee wilt spelen helpt het mis-
schien even een bloemetje bij haar 
langs te brengen? 
Aan het einde van de avond vindt 
altijd de loterij plaats met, naast de 
vele andere prijzen,  een reischeque 
als hoofdprijs. Er waren veel loten 

verkocht voor het goede doel en Eli-
sa van der Velden had het geluk met 
de reischeque er vandoor te kun-
nen gaan. Van harte gefeliciteerd, 
de kampleiding wenst je een goede 
reis en is heel nieuwsgierig naar de 
bestemming!
Al met al een gezellige avond met 
de Hoefse jeugd, vele  ouders en 
belangstellenden en de kamplei-
ders. Wij zijn tevreden, jullie ook? 
Graag zien we jullie volgend jaar te-
rug om er weer een gezellige avond 
van te maken. Maar eerst gaan we 
deze zomer weer op kamp, op het 
fietsje naar Amerongen deze keer. 
Tot ziens en groeten van de kamp-
leiders van Het Hoefse Jeugdkamp

D2 op spannende derde plek

Sneeuwpret bij de meiden 
van Hertha
Vinkeveen - Afgelopen  zaterdag 
waren op 14  na alle meiden van 
Hertha aanwezig. 
Volgens het officiële  programma 
zou de ME1 naar Zeist vertrekken 
om daar een door de KNVB, ter pro-
motie van het meiden voetbal, een 
gefilmde demonstratie wedstrijd te 
spelen.
Voor de andere teams waren thuis-
wedstrijden gepland , maar helaas 

gooide de weergoden “sneeuw” in 
het eten.
En daarom was er een unieke mo-
gelijkheid om dit schitterende land-
schap wat foto’s te nemen.

Het meiden voetbal bij Hertha is 
echt booming . Er is een duidelijk 
beleidsplan wat door vele enthou-
siaste trainers word gevolgd. Hert-
ha meidenvoetbal wordt nu echt se-

rieus genomen, wat blijkt uit de uit-
nodiging voor de MB1 om in mei 
van van dit jaar deel te nemen aan 
een internationaal toernooi.

Wil je ook graag voetballen in een 
leuk meidenteam bij Hertha ga dan  
naar de website www.hertha.nl en 
kijk onder het kopje meiden voetbal. 
Het is altijd mogelijk om een paar 
proef trainingen mee te maken.

Judo examens Sport & 
Judoclub in de Willistee
Wilnis - Maandag was het weer 
examentijd voor de leden van Sport 
& Judoclub in de Willistee te Wil-
nis voor kinderen tot en met oran-
je band (hogere banden doen één 
keer per jaar examen). Bij de vraag 
van meester Danny Broekman of de 
kinderen zenuwachtig waren kwa-

men er toch wat vingers de lucht in. 
De kinderen deden erg hun best om 
hun ouders, broers, zussen, opa’s en 
oma’s die in grote getallen aanwezig 
waren, te laten zien wat ze de afge-
lopen maanden geleerd hebben en 
het plezier straalde ze uit. Er werd 
begonnen met valbreken in vier 

richtingen. Volgend met Ebi in vier 
richtingen. Natuurlijk ook de judo-
worpen als beenworpen, heupwor-
pen en schouderworpen. En als laat-
ste de houdgrepen, het zag er weer 
spectaculair uit. Vol trots konden de 
kinderen hun behaalde banden en 
slippen en diploma laten zien.

Lezing Prof. Manu Keirse 
‘de winst van zien’

van Beem en Agnes de Kuijer der-
de maar: Daar komt de rest aanstor-
men dames één, twee en drie! De 
verschillen worden kleiner: het me-
rendeel scoort nu gemiddeld 50+%, 
dus mark your minds! Dan de B: 
Nog steeds staan Thecla Maar-
schalk en Rees van der Post als eer-
ste genoteerd.
Bibeth Koch en Tina Wagenaar heb-
ben de tweede plaats heroverd op 
Wil Voss en Dini Koudstaal, deze 
laatste zijn naar plaats zes verdre-
ven, dames nou toch.
De derde plaats wordt ingenomen 
door Ted Brand en Alice Oosten-
dorp. Ook spelen bij Hartenvrouw? 
Inlichtingen bij Alice Oostendorp te-
lefoonnummer 0297-540183.

punten, 2. Andre Verhoef, 19925 
punten, 3. Ton Voorn, 19815 pun-
ten. Leo Hoogervorst viel met 19754 
net buiten de top 3. Opvallend was 
wel dat Greet Plasmeijer  de eerste 
avond op de eerste plaats eindigde, 
maar bij de einduitslag pas op de 
18e plaats staat.

Pandoeren: 1. Ad Boxe +225, 2. Le-
ny Schelling +198, 3. Huub van Die-
men +195, 4. Leo de Jong +136. Vo-
rig jaar was Ad Boxe ook de grote 
pandoerkampioen, toen met +274.
Na afloop was er nog de loterij, 
waardoor er veel verliezers toch nog 
met een prijs naar huis zijn gegaan.

van invallers Ron Veenhof, Mauri-
ce Hogerwerf, Frank Holland en Pe-
ter Buskermolen de eerste wedstrij-
den gespeeld, totdat de broers Eric 
en Martin Slabber het team kwa-
men versterken. In deze samenstel-
ling hebben ze de rest van de wed-
strijden gespeeld, en dus met suc-
ces. Want, zoals Martin zou zeggen 
“we zijn gewoon goed!”.

De resultaten van dit seizoen:
De Kwakel – Space Shuttle:  6-2, 1-7
De Kwakel – t Gooi:  5-3, 4-4
De Kwakel – UVO Spirit:  6-2, 8-0
De Kwakel – Badhoevedorp:  7-1, 8-0
De Kwakel – Huizen ’96:  7-1, 8-0

Heren, gefeliciteerd!
Eefje van Rijt

Badminton ook iets
voor jou!!

De Kwakel - Ben jij op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport beoefenen kom dan eens  
langs bij Badmintonvereniging De Kwakel. Maandagavond tussen 20.00 uur en 23.00 uur kan je een shut-
tle slaan. Je kan ons vinden in de sporthal van KDO. Vuurlijn 51 in De Kwakel. Wie weet zien we jou op de  
sportvloer.
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In gesprek met UWTC ‘er: Theo Oudshoorn (75)

Wielrenner categorie masters 60+
Uithoorn - De Uithoornse Wieler 
Trainings Club werd 75 jaar gele-
den opgericht en is tot op de dag 
van vandaag een zeer actieve ver-
eniging. Een van haar wielrenners 
heeft dezelfde leeftijd. 75 Jaar en 
nog steeds beoefent hij deze inten-
sieve wedstrijdsport. We laten hem 
graag aan het woord.

Waardoor is je lidmaatschap bij 
de UWTC ontstaan?
Vanaf mijn zeventiende jaar reed 
ik al met een paar vrienden regel-
matig lange afstanden. Maar om-
dat ik altijd zo hard reed raadden zij 

mij aan om aan wedstrijden te gaan 
deelnemen. Daarvoor had ik een li-
centie nodig van de Koninklijke Ne-
derlandse Wielren Unie (KNWU) en 
daarvoor moest ik lid zijn van een 
vereniging. In 1956 sloot ik me aan 
en ik ben nooit meer weggegaan.

Je bent getrouwd met Alie Zel-
denthuis. Was dat de voorzienig-
heid?
Zij draagt die naam maar ik de 
daad.  Van de negen dagen was ik 
er acht weg. Ik was werkzaam in de 
bouw. Dat betekende ’s morgens 
om 6 uur naar je werk en toen werk-

ten we nog door tot 5 uur in de mid-
dag. Vanaf mijn werk ging ik direct 
door naar wedstrijden. Ik nam een 
heel brood mee want tijd om eerst 
warm te eten was er niet. Ik kwam 
pas thuis als de kinderen al op bed 
lagen. Als de wedstrijden ver uit de 
richting lagen, overnachtte ik bij een 
boer in de hooiberg. Alleen als het 
prijzengeld wat hoger was, dan kon 
ik me een treinrit veroorloven.

Ik trainde heel erg veel. We reden 
vaak met zijn vieren, non-stop 120 
km naar Zwolle. Deden daar dan 
een kop koffie en toen weer terug. 
Er waren geen fietspaden. Op de 
Zuiderzeestraatweg konden we dan 
wel eens uren achter een vrachtwa-
gen blijven hangen. Die reden toen 
toch niet sneller dan 60 km per uur.

Houdt gezonde voeding je op de 
been?
Ik vind het allemaal onzin. Ik ben 
nooit moeilijk geweest met eten, 
vroeger kreeg ik altijd opgewarm-
de prakkies en van het bestaan van 
een bidon had niemand gehoord. 
Het drinken tijdens fietsen werd 
zelfs afgeraden. Je zou er verslap-
te benen van krijgen. Nu is alles uit-
gekiend en moet je zoveel liter wa-
ter per dag drinken, ik doe er niet 
aan mee. Vitamines A, B en C zitten 
volgens mij voldoende in mijn dage-
lijkse maaltijden anders zou ik toch 
nog niet steeds zo presteren.

Heb je veel in de sport verdiend?
Ik stel niet zoveel eisen maar toch 
kon ik de kost niet verdienen. Ik ben 
hooguit handig met een aantal za-
ken omgegaan. Doordat ik het boe-
renbedrijf inruilde voor werk in de 
bouw verdiende ik wat meer en bo-
vendien had ik meer vrije tijd om te 
trainen. 

Ik heb wel overwogen om prof te 
worden maar daar verdiende je het 
zout in de pap niet. Je kreeg je on-

kosten betaald en je kleding maar 
je moest je eigen sponsoren zoeken. 
Daarom ben ik altijd amateur geble-
ven. Het prijzengeld in de jaren ne-
gentig was best aardig. Voor die tijd 
kreeg je premies in natura. Diverse 
schemerlampen, grote lappen stof 
waar je kleding voor het hele gezin 
van kon naaien of een zak aardap-
pelen. Dat was ook zo handig mee-
nemen op je fiets.

Wat is het gekste wat je deed op 
de fiets?
Begin jaren zestig deed ik alles op 
de fiets. Een auto had ik niet. Eerst 
op de fiets naar een wedstrijd toe, 
dan wedstrijd rijden en daarna 
weer op de fiets terug. Ik wil altijd 
wel winnen ja en zeker vroeger kon 
ik slecht tegen mijn verlies. In een 
massasprint ging ik altijd ‘onder-
door’. Jargon voor het nemen van 
de kortste weg in de bocht. Dat is 
een aangeboren talent en door wat 
timing en inzicht aan de dag te leg-
gen heb ik veel wedstrijden gewon-
nen. Gerrie Kneteman was daar heel 
jaloers op. 

Maar mijn doorzettingsvermogen 
heeft me veel publiciteit opgele-
verd. In Brabant kreeg ik de bij-
naam Morres mini. Ik reed daar een 
keer een wedstrijd mee waarin al-
les fout ging. Ik belandde in het ko-
renveld en mijn fiets natuurlijk ka-
pot. Er stond veel publiek langs het 
parcours en een politieagent hield 
een oogje in het zeil.  Ik wilde de 
wedstrijd uitrijden en vroeg of ik zijn 
fiets mocht lenen. Gelukkig kreeg ik 
hem zover maar ik was zo klein dat 
ik niet op het zadel kon. Ik heb toen 
met mijn been onder de stang door 
de wedstrijd uitgereden. 

Je bent binnen de vereniging nu 
ook trainer van de junioren. Vind 
je dat de huidige wielrenjeugd is 
verwend?
Nou dat wil ik niet zeggen. De tijden 

zijn veranderd, financieel is het al-
lemaal wat beter en de jeugd heeft 
een veel bredere interesse. Wielren-
nen is onderdeel geworden van een 
groot sportaanbod. Vroeger reden 
we wel 80 tot 90 wedstrijden per 
seizoen, nu zijn dat er nog geen 50. 

Ze hebben het wel makkelijker. Als 
ik zie wat ouders allemaal voor hen 
doen, ze worden met de auto naar 
wedstrijden gebracht en ze zijn wat 
makkelijker in het nakomen van af-
spraken.
Als ze ingeschreven hebben voor 
een wedstrijd wordt er ’s morgens 
eerst op buienradar.nl gekeken of 

ze wel gaan. Vroeger kreeg je een 
boete van f. 25,00 als je niet op 
kwam dagen.

Welke andere activiteiten heb je 
naast je sport binnen de UWTC?
Bij de junioren ben ik trainer en ik 
geef spinninglessen aan de dames. 
Maar ik zit ook in de onderhouds-
ploeg. Elke maandagmorgen ben ik 
op het parcours met bezem en gras-
maaier bezig  maar elke avond ga 
ik even in het clubgebouw langs om 
te kijken of er klachten zijn over de 
spinningfietsen. Iedereen rekent op 
mij: als het piept of kraakt, het is 
Theo die het maakt.Theo toen

Theo nu

Snert-drive in De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 14 fe-
bruari zal BACU  ”Bridge Activitei-
ten Uithoorn”  de open snert-drive 
organiseren toegankelijk voor elk 
bridgepaar in de regio. Bacu is geen 
bridgeclub, het is een open orga-
nisatie die samenwerkt met enke-
le clubs in de omgeving. De drive 
begint om 13:30 uur, voorinschrij-
ving verplicht. Er worden 24 spel-
len met electronische scoreverwer-
king in drie lijnen gespeeld. Er zijn 

prijzen per lijn en... na afloop snert 
voor iedereen, naar keuze met stok-
brood of roggebrood/katenspek. 
Mocht snert nou niet direct je fa-
voriete soep laat dat de organisatie 
even weten zodat wij voor een alter-
natief kunnen zorgen.

Aanmelden zo spoedig mogelijk 
want vol is vol, per telefoon naar Cor 
Hendrix 0297-531674 of per email 
aan:  bacu@bacuweb.nl.

Carnavalsklaverjassen
Uithoorn - Onder de rivieren staat 
het bier al klaar om getapt te wor-
den en zijn de schmink dozen al-
weer uit de kast getrokken. En dit 
allemaal voor het grootste feest van 
Nederland, het jaarlijkse terugke-
rende festijn: carnaval. Boven de ri-
vieren wordt dit feest altijd iets min-
der uitbundig gevierd. Behalve in 
het KnA Gebouw, daar weten ze op 
vrijdag 12 februari ook een goed 
feestje te bouwen tijdens het carna-
valsklaverjassen. Voor diegene met 
de mooiste outfit ligt er een prachti-
ge prijs in het verschiet. Maar uiter-
aard mag u ook in uw normale outfit 
verschijnen (wellicht onder het mot-

to; doe maar normaal want dan doe 
je al GEK genoeg!). Alle gekheid op 
een stokje: Vrijdag 12 februari a.s. 
om 20.00 in het KnA gebouw op het 
Legmeerplein 49 in Uithoorn kunt u 
komen klaverjassen. Het inschrijf-
geld is 3 euro. Mocht u de deze keer 
nou niet kunnen (doordat u zich bij-
voorbeeld in het zuiden des lands 
bevindt) en/of het altijd enorm naar 
uw zin hebben: de volgende data 
voor 2010 kunt u ook alvast in uw 
agenda schrijven: 19 maart en 24 
april (klaverjasmarathon), 10 sep-
tember en 9 oktober (klaverjasma-
rathon). Wij hopen u allemaal te zien 
de 12e. Alaaf!   

Peuters en kleuters in 
beweging
Mijdrecht -  Donderdagmorgen 14 
januari is Marjolein De Greef be-
gonnen met een klein uurtje dansen 
en bewegen op muziek voor peuters 
en kleuters. Samen met moeder, va-
der oma of opa. Sport- en Bodycen-
trum Fit-Inn aan de Rendements-
weg 10a biedt daarvoor een mooie 
ruimte. De vloer van de zaal is be-
dekt met een zacht verende laag zo-
dat de peuters zich niet kunnen be-
zeren tijdens het lopen en springen. 
Na ruim driekwartier is het weer uit 
met de pret en kan er aan tafel nog 
gezellig wat nagepraat en gedron-
ken worden. Dat alles voor 5 euro 
per kind per keer, inclusief drinken 
voor de kids en koffie of thee voor 
de ouders. “Het gaat om peuters 
vanaf ongeveer 2 jaar, dus zodra ze 
kunnen lopen tot aan de leeftijd dat 
ze naar de basisschool gaan. Want 
dan hebben ze op donderdagmor-
gen niet meer vrij en juist dan geef 
ik bewegingslessen. Nou ja, lessen, 
het is met elkaar lekker gezellig be-
wegen en dansen op muziek,” legt 

Marjolein uit. “Ik heb een vast be-
ginliedje en een eindliedje. Daar tus-
sen in doen we van alles met allerlei 
muziekjes en zelfgemaakte samba-
ballen. Daar kunnen de kleuters dan 
mee rammelen. Omdat iedereen en-
thousiast is en de vraag naar bewe-
gen voor kleuters toeneemt, ben ik 
nu ook op maandagmorgen met het 
programma gestart. Verder zijn er 
plannen in de maak om ook op de 
woensdagmiddag met een groep-
je oudere kleuters te starten. De 
bedoeling is maximaal twaalf kin-
deren per keer te begeleiden.” ver-
volgt Marjolein die het aantal kleine 
kinderen dat mee wil doen met de 
week ziet groeien.

Niks moet, alles mag
Marjolein komt uit de verzorging en 
werkte als ADL-assistente bij een 
wooncentrum voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel. Zij werd 
zwanger van Shenna en er volgde 
een zware bevalling – overigens met 
goede afloop – maar moest daarvan 

wel in revalidatie om haar lichaam 
weer op krachten te laten komen. Zo 
kwam zij bij Gerda Schijf van Fit-Inn 
terecht. Die hielp haar weer op (fy-
sieke) krachten te komen door aan-
gepaste trainingsschema’s. Intus-
sen groeide Shenna op die een ge-
weldige interesse aan de dag legde 
voor muziek en het bewegen daar-
bij. Shenna is inmiddels twee en een 
half jaar en van meet af aan daar-
mee opgegroeid. Inmiddels is zij niet 
weg te slaan van de bewegingsuur-
tjes. “Sinds zij op haar benen kan 
staan wiebelt ze op de maten van 
muziek mee. En dat werkt kenne-
lijk aanstekelijk op andere kinderen. 
Eerst werd dat gestimuleerd door 
op schoot de bewegingen te doen. 
Toen werd het dansen voor peuters 
bij een dame die later een vriendin 
van Marjolein werd. Die stopte er-
mee na de geboorte van haar ba-
by. “We zijn toen bij ‘De Kring’ te-
recht gekomen als cursist. Daar 
werd ook bewegingsleer op muziek 
gegeven voor kleintjes. Maar op 

een manier waarop ik dat ook zelf 
kon doen,” vertelt Marjolein desge-
vraagd hoe ze zelf op het idee van 
‘bewegen voor peuters’ is gekomen. 
“Een vast groepje ouders met peu-
ters wilde wel met mij mee gaan. Ik 
heb het er toen met Gerda over ge-
had en die zag er ook wel wat in. 
Zodoende zijn we hier medio janu-
ari bij Fit-Inn van start gegaan. En 
het gaat geweldig. Er zijn CD’s met 
leuke kinderliedjes en muziek ge-
noeg. Daarvan ben ik wat gaan uit-
zoeken en heb dat eerst eens ge-
test met Shenna. Dat sloeg bij haar 
aan. Ik heb dat op de eerste les in 
de zaal bij vier andere kinderen ten 
gehore gebracht en dat bleek een 
schot in de roos te zijn. Er is in de 
zaal een geluidsinstallatie opgesteld 
omdat er ook Zumba wordt gege-
ven. Daar kan ik dus mooi mijn mu-
ziek op afspelen. De tweede les wa-
ren er al acht kinderen en nu zijn 
het er twaalf. In principe staan er 15 
op de lijst bij mij, maar er vallen er 
altijd wel een paar om de een of an-
dere reden af. Ik vind dat eigenlijk 
wel het maximum want je wilt met 
alle kinderen contact onderhouden 
en evenveel aandacht geven ook al 
is er een ouder bij. Er moet ook in-
teractie met elkaar zijn. Bij een te-
veel aan kinderen lukt dat niet. De 
donderdagmorgen zit dus eigenlijk 
al vol. Wie had dat ooit kunnen den-
ken. En niks moet, alles mag.”

Sociaal gedrag
Marjolein merkt op dat het ook 
leuk voor de ouders is om met el-
kaar kennis te maken. Behalve leuk 
bewegen voor de peuters is het 
voor hen ook een sociaal gebeu-
ren. Daarnaast leren de kinderen al 
vroeg dat niet alle kindjes hetzelf-
de zijn, dat niet iedereen hetzelf-
de kan, elkaar leren te respecte-
ren en rekening met elkaar moeten 
houden, sociaal gedrag op te bou-
wen en in teamverband met elkaar 
te bewegen. Dat zijn heel belangrij-
ke factoren. Niet zelden worden het 
bovendien vriendjes en vriendinne-
tjes. Belangrijk vind ik dat ook een 
ouder die niet zo goed bij kas zit, 
hieraan kan meedoen. Dan knijp ik 
wel een eens oogje dicht.” Degenen 
die meer informatie wensen of een 
‘proefles’ bij Marjolein willen mee-
maken, kunnen haar telefonisch be-
reiken onder 06-45771807 of 0297-
274703.

Heren 1 wint van SAS 
Uithoorn
Vinkeveen - Afgelopen donderdag-
avond zijn de A-side mannen afge-
reisd naar Uithoorn voor een com-
petitiewedstrijd tegen SAS. Behalve 
Atalante H1 waren ook de meiden 
van Dames 3, de mannen van Heren 
4 en de JA1 in De Scheg en kleur-
den de zaal geel-groen.  
 Bij de A-side equipe ontbrak de ge-
routineerde spelverdeler Frans Roos 
ivm een korte skivakantie in Zwit-
serland. Onze semispelverdeler Rick 
de Groot had deze avond de leiding 
over het verdelen van de set-ups. 

Ook ontbrak trainer/coach Erik Ra-
ket, hij bleef thuis bij zijn vrouw en 
kinderen, 5 avonden in de week vol-
leyballen is soms ook te veel van het 
goede. Om de lege plek op te vullen 
had de A-side ploeg een beroep ge-
daan op Heren 2 speler Rein Kroon 
die ondanks drukke vergaderingen 
bij de bank toch een gaatje had ge-
vonden om richting Uithoorn af te 
reizen.
 In de eerste set begon Rick de 
Groot op de spelverdelers positie, 
Martijn de Vries en Leonard de Jong 

op de buitenkant, Bas van der Lub-
be en Robert Hardeman namen de 
middenpositie voor hun rekening 
en op de diagonaalpositie stond de 
vaak afwezige Sven Pothuizen die 
tussen zijn drukke werkzaamheden 
ook weer een keer een gaatje had 
gevonden om een avond te volley-
ballen. 
Voor de mannen was het even wen-
nen zonder de vaste verdeler Frans 
Roos, het begin met Rick de Groot 
was wat onwennig en hierdoor kwa-
men de A-side mannen dan ook op 
een kleine achterstand. Maar dat 
duurde niet lang en door een goe-
de pass kwam er veel afwisseling in 
de aanval. De eerste set eindigde in 
19-25 voor de Vinkeveners.
 De 2e set kwamen de mannen van 

SAS goed uit de startblokken en na-
men meteen een voorsprong van 6 
punten. Concentratie en focus op 
het eigen spel was van groot belang, 
gelukkig wisten de mannen van 1 
dit goed te doen en bogen de ach-
terstand om in een setwinst van 20-
25. In de 3e set had de A-side equi-
pe geen kind aan SAS, alles lukte en 
al snel werd een grote voorsprong 
opgebouwd. De mannen van SAS 
hadden geen antwoord op het spel 
van Atalante en de set eindigde met 
een ruime overwinning van 12-25.
 Na de zeer gemakkelijke 3e set 
was de concentratie naar een diep-
tepunt gezakt. Rein Kroon kam in 
het veld voor Martijn de Vries die 
na zijn schouderblessure na 3 sets 
zijn arm rust wilde geven. In de 4e 

set liepen de A-side mannen achter 
de feiten aan, de pass liep niet goed 
waardoor de set-ups lastig waren. 
Ook aanvallend werd het niet afge-
maakt. De Uithoornse mannen ro-
ken een punt en kwamen daardoor 
beter in hun spel. Helaas hebben we 
deze set dan ook verloren met ruime 
cijfers 25-15. Door de 3-1 winst be-
houdt Atalante H1 wel de koppositie 
in de eerste klasse achtervolgd door 
Martinus H4 op 1 punt achterstand. 
Ook Spaanestad ligt nog op de loer 
met 4 punten achterstand maar met 
1 wedstrijd minder gespeeld. Vrij-
dagavond 5 februari is de volgende 
wedstrijd in de Boei in Vinkeveen en 
begint om 21:00. Er wordt dan ge-
speeld tegen Die Raeckse H1 die op 
een 11e plek staat in de competitie.

Tweede team K&G 
ontketend
Uithoorn - Onder de supervisie 
van Leo Hoogervorst is het 2e team 
van het Kwakelse Kunst & Genoe-
gen opgeklommen naar de tweede 
plaats van de 1e klasse in Noord-
Holland. Alleen het 1e team van 
K&G staat er beter voor en Den Hel-
der nog het best. Maar dan moeten 
de laatste wedstrijden wel gewon-
nen worden. Dat valt in deze klasse 
niet mee, al de teams zijn sterk aan 
elkaar gewaagd.
 Zo was Purmerend afgelopen 
maandag geen makkelijke opgave. 
Leo Hoogervorst zette zijn team voor 
de zoveelste maal op voorsprong, 
maar zijn teamgenoten moesten tot 
aan het gaatje. Kees Harte speelde 

een goede partij maar verslikte zich 
in het eindspel waardoor het nog 
spannend werd. Invaller Piet Ter-
louw stond goed maar zat in hevige 
tijdnood. Kopman Wim Konst kwam 
slecht te staan, een nederlaag werd 
gevreesd. Deze teamleden nemen 
zo een goed voorbeeld aan Leo, dat 
ze zijn vechters mentaliteit hebben 
overgenomen. Hierdoor wisten zij, 
hevig bezweet en met rode koppen, 
allemaal remises uit de strijd te sle-
pen. Met een nipte 5-3 overwinning 
als gevolg en een tweede plaats als 
prijs. Zullen zij echt boven het 1e 
team eindigen? Dan zal het op de 
maandagavond in ’t Fort voorlopig 
niet meer rustig zijn.
In maart zal de beslissing in de 1e 
klasse vallen, dan staat een dubbe-
le ontmoeting tegen Den Helder op 
het programma. Tot die tijd speelt 
K&G elke maandagavond vanaf 
19.30 uur in ’t Fort.



De Kwakel - Op zaterdag 23 janua-
ri was het weer een drukke middag 
in de sporthal op het KDO terrein. 
Voor de vierde keer organiseerde 
de afdeling volleybal van KDO het 
schoolvolleybaltoernooi. Teams van 
De Zon en De Springschans streden 
om de prijzen.

Er waren twee categorieën, teams 
van de groepen 5 en 6 en teams van 
de groepen 7 en 8. In beide cate-
gorieën konden prijzen gewonnen 
worden voor de eerste drie plaatsen 
en als toetje de wisseltrofee voor de 
best presterende school.
Er werd gespeeld volgens het zo-
genaamde CMV-systeem. Het Cool 
Moves Volleybal is speciaal ontwik-

keld voor de jeugd van 8 tot 12 jaar 
om op een speelse manier de on-
derdelen van het volleybal onder de 
knie te krijgen. Volleybal is namelijk 
een technische sport en het is van 
belang om alle onderdelen van het 
volleybalspel stap voor stap onder 
de knie te krijgen. Het CMV systeem 
wordt ook in competitieverband ge-
speeld.
In wedstrijden van 12 minuten werd 
er vol overgave, fanatiek maar ze-
ker sportief gestreden voor de pun-
ten. Met aan de kant de diverse juf-
fen en meesters, broers, zussen, va-
ders en moeders om de kinderen 
aan te moedigen en te coachen, was 
het een genot om de kinderen be-
zig te zien in deze wat meer tech-

nische tak van sport, het volleybal.
Er was goed te zien dat de gymles-
sen, waarin het volleybal aangeleerd 
wordt zijn vruchten afwerpt.
Ten opzichte van vorig jaar is er ze-
ker vooruitgang geboekt bij het aan-
leren van de techniek en de spelre-
gels. De teams deden weinig voor 
elkaar onder, waardoor tot het laatst 
toe de spanning nog volop aanwe-
zig was.

Gelijk
Vooral in de categorie van groep 7 / 
8  was het nodig om de rekenmachi-
nes te voorschijn te halen.
Daar eindigden drie teams met het-
zelfde aantal punten gelijk. Alle drie 
hadden slechts één wedstrijd verlo-
ren en de rest dus gewonnen waar-
na het doelsaldo uiteindelijk de 
doorslag gaf.

In de categorie groep 5 / 6 was de 
rekenmachine niet nodig maar la-
gen de teams ook dicht bij elkaar 
in de einduitslag. Er is dus hard ge-
streden, maar niet iedereen kan eer-
ste worden.

Bij de prijsuitreiking kreeg elk team 
een zak met voor ieder kind een 
vaantje, chips en een appel, ge-
sponsord door Albert Heijn Zijdel-
waard.

De winnaar van de wisseltrofee is 
dit jaar Basisschool De Zon. 
KDO-volleybal heeft een groep kin-
deren trainen op de dinsdag van 
18.00 tot 19.00 uur in de KDO-sport-
hal. Willen kinderen meetrainen, 
dan kan dit zeker drie keer vrijblij-
vend, ze zijn van harte welkom.
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Joost Spring in ‘t Veld wint zware 
editie Nesser Off the road
Nes a/d Amstel - De Supporters-
vereniging Nes a/d Amstel gaf haar 
45-jarig jubileum een extra feestelijk 
tintje met de 5e editie van de Nesser 
Off the road.
Voor de deelnemers was er een se-
lectief parcours uitgezet en de mee-
gereisde supporters en andere toe-
schouwers werden verwend met 
gratis broodjes worst, warme choco-
mel en glühwein. Kortom: een waar 
volksfeest in de Nes en een echte 
‘glühwein en rookworst’ cross.

Het winterse parcours was ten op-
zichte van de vorige edities verder 
geperfectioneerd. Na de start voor 

Dorpshuis ‘de Nesse’ werd de ring-
sloot overgestoken en doken de 
deelnemers de dijk af richting boer-
derij ‘kerkzicht’.

Na het doorkruizen van de boerde-
rij en het omliggende weiland ging 
het schuin omhoog weer de dijk op, 
vervolgens bovenlangs over de dijk, 
naar beneden, meteen weer om-
hoog en weer naar beneden naar 
een zwaar nieuw stuk parcours rond 
de boerderij van Dorrestijn. Daar-
na over de kerkenbrug, een rondje 
over het voetbalveld, slingeren tus-
sen de bomen van het ‘bos’ bij de 
kinderspeelplaats en weer langs het 

dorpshuis. Het parcours werd ronde 
na ronde zwaarder en op het laat-
ste bestond bijna het hele rondje uit 
diepe sporen in de bagger en was 
nauwelijks meer een stukje stevige 
ondergrond te vinden. Een forse uit-
daging dus voor alle deelnemers die 
vooruit werden geschreeuwd door 
de vele toeschouwers.

Na de Jeugd (afgetekende winst 
voor Max van de Water) en de ‘bur-
gers’ (winst voor Menno van Rijn) 
was het tijd voor de 5e Nesser Off 
the road verdeeld in twee categorie-
en: mountainbike en crossfiets. Bij 
de mountainbikers was Koos Jeroen 
Kers de sterkste voor Patrick Mole-
naars en triatleet Frans van Heteren. 
Bij de crossfietsen werd, zoals het 
hoort, de koers gedicteerd door de 
Eliterenners. Joost Spring in ’t Veld Koploper Joost Spring in ’t veld neemt geconcentreerd een gladde bocht.

was uiteindelijk de sterkste voor Bas 
de Bruin en Luuk van Vliet.
Uitslag 5e Nesser Off the road, 31 
januari 2010
Jeugd
1. Max van de Water, Amsterdam
2. Madeleen Hartemink, Amster-
dam
3. Viktor Broex, Ouderkerk a/d Am-
stel
4. Menno Koolhaas, Amstelveen
5. Nils Wolffenbuttel, Nigtevecht
6. Yvette Broex, Ouderkerk a/d Am-
stel
7. Corné Hogenhout, Driemond
8. Menno Broex, Ouderkerk a/d 
Amstel
9. Julia van Ravenzwaay, Amstel-
veen
10. Menno van Capel, Nieuwkoop
11. Jesse de Wit, Ouderkerk a/d 
Amstel

Burgers
1. Menno van Rijn, Nes a/d Amstel
2. Joris Verheul, Nes a/d Amstel
3. Daan van Beveren, Nes a/d Am-
stel
4. Roos Markus, Nes a/d Amstel
5. Bart van Duren, Nes a/d Amstel
6. Niels van de Anker, Nes a/d Am-
stel
7. Tim van de Anker, Nes a/d Am-
stel
8. Merlijn Koster, Uithoorn
Mountainbike (21 vertrekkers)
1. Koos Jeroen Kers, Amstelveen
2. Patrick Molenaars, Amstelveen
3. Frans van Heteren, Aalsmeer
4. Jock Hughson, Amstelveen
5. Willem van Heerdt, Amstelveen
6. Paul Andriessen, Amstelveen
7. Stefan Wolffenbuttel, Nigtevecht
8. Niels van Leeuwen, Amstelveen

9. Roel Mouris, Waverveen
10. Remco Fakkely, Ouderkerk a/d 
Amstel
11. Joost Mouris, Waverveen
12. Frank Wesselingh, Nes a/d Am-
stel
Crossfietsen (23 vertrekkers)
1. Joost Spring in ‘t Veld, Mijdrecht
2. Bas de Bruin, Uithoorn
3. Luuk van Vliet, Mijdrecht
4. Pieter Homan, Uithoorn
5. Jeroen van Hoeijen, Amsterdam
6. Michael Breedt, Diemen
7. Brendan Divall, Amsterdam
8. Bertrand Hartemink, Amsterdam
9. Marcel Witte, Amsterdam
10. Willard Gerritsen, Uithoorn
11. Jan van Herwijnen, Bussum
12. Marcel Jacobs, Uithoorn
13. Auke Broex, Ouderkerk a/d Am-
stel

Schoolvolleybaltoernooi 
KDO geeft volop spanning

Twee medailles voor 
turnselectie van KDO
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 30 
januari werd er voor de tweede keer 
dit seizoen gestreden om de me-
dailles door de gymnastiek selectie 
van KDO. Er moest al vroeg door het 
prachtige besneeuwde landschap 
naar Zevenhoven gereden worden, 
waar de vereniging Zevensprong de 
meisjes ontving samen met die van 
Kwiek en ODI.

Isabella als vierde 
geëindigd in niveau 13
De meiden van niveau 13 begon-
nen op de lange mat, waar ze onder 
andere de radslag, losse rol, hand-
standdoorrol en diverse sprongen 
moesten laten zien. Dat deed Isa-
bella van der Knaap het beste. Bij de 
koprollen netjes de knieën en voe-
ten tegen elkaar en de radslag mooi 
in één lijn, beloond met het hoogste 
cijfer van KDO een 8,3.  Daarna wer-
den er prima cijfers gehaald op ons 
favoriete onderdeel: ongelijk brug. 
Misty Kas, Susan van der Toorn en 
Isabella turnen daar sinds kort op 
een hoger niveau. Ze zwaaien ho-
ger aan de hoge legger en doen een 
spreidzolenafsprong uit steun. Dat 
vertaalde zich in de hoogste cijfers 
op brug. Voor Susan en Isabella een 
8,5 en 8,7, maar voor Misty de enige 
negen, 9,2!
Het laatste onderdeel was de hand-
stand platval met plank. Daar was 
fanatiek op getraind de laatste trai-
ningen, om vooral hoogte in de aan-
zweef te krijgen wat moeilijker is met 
de springplank, dan met de trampo-
line. Isabella strekte zich het beste 

uit tot handstand, maar Anouk Lau-
wers werd als hoogste beloond met 
een 7,9 voor de verre hoge aanzweef 
die ze maakte. Bij de prijsuitreiking 
bleek dat Ilse, Cynthia en Tess van 
Kwiek alweer drie van de vier me-
dailles wegkaapten. Bij KDO eindig-
de Anouk als 13e met een gemiddel-
de van 7,63, Susan als 12e met 7,67 
en Misty als 7e met 8,00. De vierde 
medaille was voor Isabella met een 
gemiddelde van 8,20. Zij mocht de-
ze trots in ontvangst nemen.

Goud voor Maysa met 
hoogste dag score
In niveau 13 turnen de meisjes ge-
boren in 2000 en 2001. Dat zijn er 
19. In niveau 12 moet er  meer ge-
knokt worden want daar zijn maar 
liefst 24 deelnemende meisjes. En 
knokken deden ze!
Quinty Kas en Denise van der Tol 
haalden hun beste cijfer op brug, 
een 8,1 en 8,5. Katja Bertoen deed 
dat op de lange mat met een mooie 
rustig uitgevoerde oefening. Zij 
kreeg hiervoor een 8,5. Zij werden 
21e, 16e en 17e met 7,87 gemiddeld 
en 8,03 en 8.02.
De andere vier meiden eindigden al-
lemaal in de top tien. Het niveau ligt 
hier zo dicht bij elkaar dat je van te 
voren echt niet kan inschatten wie 
er met de prijzen vandoor gaat. 
Sophie Meekel werd samen met 2 
meisjes van Kwiek , die de vorige 
wedstrijd 1e en 2e werden, gedeeld 
9e. met gemiddeld 8,37. Dit is heel 
knap van Sophie die er toch een 
tijdje uit is geweest met een ver-

velende ziekte. Paula Meekel turn-
de een prima wedstrijd, met als top-
per de brugoefening met hele ho-
ge zwaaien, beloond met een 9,1. Zij 
werd gedeeld 6e samen met Amber 
van Zevensprong en Lynn van Wees 
van KDO met gemiddeld 8,40. Lynn 
turnt als enige geboren in 2000 toch 
mee met niveau 12, omdat zij een 
talentje is. Zij verstapte zich helaas 
in haar verder zeer fraai uitgevoerde 
lange mat oefening. Zij springt hier 
als enige al de handstand overslag 
en kreeg het hoogste cijfer van al-
lemaal, een 9,4.. Door het verzwik-
ken van haar voet kon ze niet opti-
maal presteren bij de afsprong van 
de brug en de sprong met plank. 
Jammer, maar ondanks dat toch 
nog 6e.

De beste van het stel was Maysa 
Broeren. Met een 8,4 sprong ze zich 
bij de handstand overslag naar het 
hoogste cijfer daar. Verder haalde ze 
een 9,2 voor de lange mat met onder 
andere een prima arabier-kaats én 
een 9,3 voor de ongelijke brug  door 
de diverse onderdelen goed achter 
elkaar te turnen zonder stop erin. Zij 
haalde zelfs de hoogste score van 
de dag met gemiddelde van 8,97 en 
werd zeer terecht tot beste van ni-
veau 12 uitgeroepen.

De laatste afsluitende wedstrijd is 
op 24 april in Leimuiden bij ODI. 
Dan wordt bij iedereen gekeken 
naar de beste cijfers bij alle toestel-
len en weten we wie zich dé kampi-
oen van dit seizoen mag noemen.
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Discozwemmen in
“De Waterlelie”
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag, 
6 februari, wordt in zwembad “De 
Waterlelie” discozwemmen voor de 
jeugd georganiseerd. Kinderen van 
6 tot en met 12 jaar en hun ouders/
begeleiders kunnen komen dansen, 
housen, zwemmen, zingen en spe-
len met de glibberbaan, de touwlad-
der, de vlotten en de banden. Om 
iedereen genoeg speelruimte te ge-
ven zullen alle drie de baden open 
zijn om in te spelen. Er zullen dans-

wedstrijdjes gehouden worden en 
de kinderen kunnen op verzoek hun 
favoriete nummer aanvragen. Alle 
activiteiten staan onder begeleiding 
van het zwembad personeel. De 
deuren van het bad gaan om 19.00 
uur open en om 21.00 uur is het 
feest weer afgelopen. De entreeprijs 
is 4.00 euro per persoon. Voor meer 
inlichtingen kunt u bellen met de re-
ceptie van zwembad “De Waterlelie”, 
tel: 0297-322022 of kijk op de web-

site, www.esa-aalsmeer.nl. Om de 
drukte bij de entree van het zwem-
bad zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen, kunt u deze hele week al een 
entreekaartje kopen voor  het dis-
cozwemmen bij de receptie van “De 
Waterlelie”. Of natuurlijk op zaterdag 
6 februari vanaf 18.30 uur.
Voorafgaande of tijdens het disco-
zwemmen is het mogelijk om in de 
horeca van het zwembad iets te 
eten of te drinken.

Verkenners halen 
houthakkersdiploma in 
“enge bos”
De Kwakel - Afgelopen weekend 
zijn de verkenners van de Scouting 
vereniging St. Joannes op Winter-
kamp geweest in het Enge Bos. 
Het winterkamp werd voor de 4de 
maal georganiseerd, echter voor de 
eerste keer in het “Enge Bos” van de 
broers Kees en Cock Lek.  De hele 
groep verkenners was aanwezig, to-
taal 22 verkenners en 9 man leiding. 
Het hele weekend zijn ze in touw 
geweest om het felbegeerde hout-
hakkers diploma te behalen. Alle 
verkenners zijn hiervoor geslaagd.

 Er werd zaterdag de hele dag flink 
gehakt en gezaagd door de ver-
kenners, gelukkig telde het Enge 
Bos genoeg bomen om deze man-
nen zoet te houden. Maar het hout-
hakdiploma bestond niet alleen uit 
praktijk maar ook de bijbehoren-
de theorie moest geleerd worden 
en werd ook middels een toets be-
oordeeld. Naast deze houthak acti-
viteiten hebben ze ook kunnen ge-
nieten van de sneeuw die  was ge-
vallen. Na het stevige avondmaal 
op zaterdagavond werd er een flin-

ke winterwandeling door de sneeuw 
gemaakt. Zondag na het ontwaken 
en het ontbijt gingen de mannen de 
sneeuw in om elkaar flink te beko-
gelen met verse sneeuwballen, hier-
na ging er uiteindelijk wel een stevi-
ge lunch in. Maar hiervoor moesten 
eerst vuurtjes gestookt worden om 
de stokbroden te kunnen bakken en 
de rookworsten warm te maken. 
De verkenners van Scouting vereni-
ging St. Joannes bedanken Kees en 
Cock Lek voor hun gastvrijheid op 
hun unieke locatie.

Legmeervogels A1 traint 
voor 2e competitiehelft
Uithoorn - Omdat de weergoden 
het amateurvoetbal momenteel niet 
zo goed gezind zijn, wijkt de Leg-
meervogels A1 regelmatig uit naar 
allerlei plekken in Noord Holland 
om de conditie op peil te houden.
Werd er recentelijk nog gevoetbald 
op het strand  van Bergen aan Zee 
en gefitnesst in Sportschool Am-
stelhof, nu werd gekozen voor een 

sportieve ochtend/middag in het 
nabije Amsterdamse Bos. In de 
nieuwe trainingspakken - beschik-
baar gesteld door de sponsors Bar-
then Keukendesign Leiden en Zey-
ko Keukens Nederland- trokken on-
ze spelers veel bekijks. 
De training werd op bijzondere wijze 
afgesloten in het oude centrum van 
Uithoorn. Via de aanvoerder van de 

A1 - Wouter de Vries- werd er een 
sponsor  (Hotel Restaurant ‘t Recht-
huis aan de Amstel) gevonden die  
bereid was om spelers en de tech-
nische staf een sportlunch aan te 
bieden. Op basis van de grote trai-
ningsijver en de fantastische sfeer 
in het team, zien spelers, trainer, lei-
der en supporters de 2e seizoenhelft 
met groot  vertrouwen tegemoet.

Inbraken in woningen aan 
de Koolmees
Aalsmeer - Uithoorn - In de nacht 
van maandag 25 januari op dins-
dag 26 januari is ingebroken in vier 
woningen aan de Koolmees in Uit-
hoorn. In alle vier de gevallen is men 
binnengekomen aan de achterzij-
de van de woning. In het raamko-
zijn werden gaatjes geboord zo-
dat de verdachten het raam konden 
openen. Er zijn verschillende goede-
ren weggenomen. De politie is een 
buurtonderzoek gestart.

De politie geeft een aantal preven-
tietips om uw woning nog veiliger te 
maken. 

Preventietips
Zorg voor goed hang- en sluitwerk 
op ramen en deuren van uw huis en 
berging. Vraag hiervoor advies aan 
een Politie Keurmerk Veilig Wonen-
erkend beveiligingsbedrijf, zie hier-
voor: www.politiekeurmerk.nl
Sluit ramen en deuren altijd af. Ver-

geet het nachtslot van de voordeur 
niet als u naar bed gaat. Laat sleu-
tels niet in het slot zitten en berg ze 
niet op onder ‘geheime’ plaatsen als 
deurmatten en bloempotten. Laat 
geen (potentiële) klimmiddelen zo-
als ladders en vuilcontainers in uw 
tuin achter. Zorg voor voldoende 
verlichting om uw woning; er wordt 
vaak ingebroken aan de achterzijde. 
Zet bromfietsen en fietsen op slot, 
ook als ze in de berging staan.

Viertallenstrijd spitst zich 
toe bij De Legmeer
Uithoorn - De viertallencompetitie 
komt zo langzamerhand in een be-
slissende fase.
In de A- lijn deed team Timmer goe-
de zaken door met 21 imp. de con-
currentie niet dichterbij te laten ko-
men. Die moesten met lede ogen 
aanzien dat de afstand alweer gro-
ter was geworden.
Egbers verloor 2 punten op ze met 
nu 19 imp, Schavemaker 8 punten 
met nu 13 imp. en ten Brink 7 pun-
ten met 14 imp. Zij volgen de Tim-
mertop van 91 op ruime afstand met 
totalen van respectievelijk 80, 79 en 
76.
Onderin vijzelde team v.d. Roest hun 
inmiddels gedeukte reputatie weer 
enigszins op door een score van 16 
imp. waarmee ze deze avond vierde 

werden en zo Schavemaker en ten 
Brink deze maal de baas bleven.
De B- lijn toonde een tussensprint 
van de teams Selman en Bruine de 
Bruin, die beiden het maximum van 
25 imp. binnenhaalden.
Kamp verdedigde zich naar beho-
ren door derde te worden met 19 
imp. waardoor ze nog net de eerste 
plaats behielden met een totaal van 
93. Selman is echter wel erg dichtbij 
gekomen met 91 punten. Gloude-
mans hield de schade ook beperkt 
door een vierde plek met 18 imp en 
een tussenstand van 82. Bruine de 
Bruin nestelde zich door deze top bij 
de bovenste helft met 74 punten.
In de C- lijn is team Bakker einde-
lijk achterhaald. De Weerdt lichtte 
ze pootje door met 25 imp. de eerst 

plaats op te eisen en zo met een to-
taal van 99 de kop over te nemen.
De voorsprong is echter marginaal 
daar team Bakker, die derde werd 
met 16 imp. met 98 punten volgt. 
Ook team van Maarseveen, nu 
tweede met 17 imp. bereikte een to-
taal van 98 punten zodat het in deze 
lijn dringen aan de top is.

Het verschil met de vier van Bregge-
man is met 17 punten wel ruim, die 
op hun beurt weer 17 punten voor 
staan op de nummer vijf Leeftink.
Volgende week weer parencompe-
titie waar de tweede zitting van de 
tweede ronde aan bod is.
Wilt u ook eens een bod doen en 
een slem veroveren, kom dan brid-
gen bij Bridge Vereniging De Leg-
meer. Elke woensdagavond in de 
barzaal van sporthal De Scheg, aan-
vang 19.15 uur.
Voor inlichtingen het secretari-
aat: Gerda Schavemaker tel; 0297 
567458.

Tai-Otoshi judoka
Mike Habte 1e bij sterk 
districtstoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag 31 ja-
nuari werd in Beverwijk het traditi-
onele Bucheltoernooi voor judoka’s 
geboren in 1996-1997 en 1998-1999 
georganiseerd door de Judo Bond 
Nederland, district Noord-Holland. 
Dit toernooi is vernoemd naar oud 
top scheidsrechter en  8e dan Wim 
Buchel.

Jongens en meisjes waren apart in-
gedeeld. Judoka’s uit het hele dis-
trict konden hieraan meedoen. Jud-
overeniging Tai-Otoshi was verte-
genwoordigd met uiteindelijk 3  ju-
doka’s van de ruim 200 deelnemen-
de judoka’s. Helaas vielen 2 judoka’s 
al eerder af.

Dit toernooi staat als sterk aange-
schreven en is gelijk aan de dis-
trictskampioenschappen. Afhanke-

lijk van het aantal deelnemers draai-
den de judoka’s in een poule- of af-
valsysteem.

Als eerste mochten de judoka’s ge-
boren in 1998 en 1999 aantreden.
Jur Klijn deed hier mee in de klas-
se -34kg. Jur was weer erg zenuw-
achtig. De eerste partij ging het dan 
ook moeizaam. Deze verloor Jur dan 
ook. Daarna kwam Jur op dreef de 
volgende partijen wist hij met een 
volle punt te winnen. Zijn laatste 
partij verloor hij helaas waardoor 
hij net buiten de prijzen viel. In de 
middag was Vincent Stijnman aan 
de beurt in de klasse-42 kg. Vincent 
verloor ook zijn eerste wedstrijd, 
maar kwam ook daarna op dreef. 
Zijn tweede wedstrijd wist hij snel 
te winnen met een houdgreep. Ook 
de volgende partijen wist hij slim in 

wist om te zetten. Helaas verloor 
ook Vincent zijn laatste partij, waar-
door hij een tweede plaats kon ver-
geten. Vincent wel knap 3e.
Ook in de middag moest Mike Hab-
te aantreden. Mike deed mee in de 
klasse -60kg. In de eerste wedstrijd 
wist hij zijn tegenstander snel een 
eenvoudig op zijn rug te gooien. 
Ook de partijen daarna waren voor 
Mike niet al te moeilijk. Hij wist zijn 
tegenstanders met mooie worpen 
te werpen. Mike won al zijn partijen 
met een volle punt en werd hierdoor 
overtuigend kampioen in de klasse 
-60 kg.
Al met al hele knappe prestaties 
van de Tai-Otoshi judoka’s die zo 
weer een stap in de goede richting 
hebben genomen. Ook leraar Den-
nis Bakker was zeer te spreken over 
zijn judoka’s

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 19 januari werd 
de derde zitting van de derde com-
petitie gespeeld. In de A-lijn vijftien 
paren, in de B-lijn 17 paren: dat be-
tekent een combitafel. Ach, ach die 
combitafel was zij/hij maar nooit uit-
gevonden! Verder doe ik er het zwij-
gen toe. Zoals gezegd in de A-lijn 
vijftien paren. Eerste werden Kitty 
van Beem en Agnes de Kuijer met 
62.85%. Tweede Greet Overwater 
en Guus Pielage met 58.54%. Derde 
werden Geke Ludwig en Margo Zui-
dema met 57.29%. Prachtige scores 
maar dan de “B “; je gelooft het niet 
als het niet gedrukt staat!
Met zeventien paren werden The-
cla Maarschalk en Rees van der 

Post eerste met een gigascore van 
70.24%!!!  Tweede Wil Voss en Di-
ni Koudstaal met 64.88%. Als der-
de plaatsten zich Bibeth Koch en Ti-
na Wagenaar met 60.71%. Wat een 
scores dames, hoe moet dat ver-
der? Dan nu de competitie. Het lijkt 
mij, gezien de resultaten, terecht om 
met de B-lijn te beginnen. Onbetwist 
staan Thecla Maarschalk en Rees 
van der Post als eerste met ruim 7% 
voorsprong op nummer twee: het 
paar Voss/Koudstaal. Dames fantas-
tisch, was het de bemoediging vori-
ge week of .......? Ook schijnt de aan-
sporing voor de dames Koch/Wage-
naar te hebben geholpen: zij staan 
derde in de competitie.De eerdere 

“topprestatie”” was dus geen toe-
valstreffer zoals ik in het grijze ver-
leden suggereerde. In de A-lijn blijft 
het gaan om, inmiddels twee, gi-
ganten: Greet Overwater en Guus 
Pielage staan (nog) eerste. Zij wor-
den op de hielen gezeten door Ge-
ke Ludwig en Margo Zuidema. Kitty 
van Beem en Agnes de Kuijer doen 
hun best om hen naar de kroon te 
stijgen: zij zijn nu derde. Maar let op 
“giganten” er kan nog van alles ge-
beuren de verschillen zijn niet groot. 
Het blijft opmerkelijk dat de ach-
terhoede in de “A “ zo achterblijft: 
nog steeds scoren de eerste vijf pa-
ren gemiddeld 50% en hoger, daar-
na wordt het droef. Kom op  dames 
enige bemoediging c.q. aansporing 
is wel op zijn plaats. Het moet u luk-
ken volgende week beter te scoren. 
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij Alice Oostendorp, tele-
foonnummer 0297-540183.

Weinig 60+ers bij BVK
De Kwakel - De kop van dit verslag 
doet wellicht vermoeden dat de ge-
middelde leeftijd van de BVK leden 
ver onder de 60 zou liggen, maar dat 
zou wel een zeer zware aanslag op 
de waarheid zijn. Er zijn maar wei-
nig leden jonger dan 60 jaar en van 
enige aanwas van jeugdige leden is 
dan ook helaas geen sprake. Teke-
nend hierbij is bijvoorbeeld, dat An-
dre Verhoef het jongste lid was toen 
hij ruim 30 jaar geleden zijn eer-
ste toen nog onzekere stappen zet-
te in de bridgewereld bij de BVU en 
dat hij dit, nu bij de BVK, nog steeds 
is. Zijn onzekere stappen van toen 
zijn echter inmiddels wel vervangen 
door een zeer vaste tred.
 Neen, het gaat dus niet om de leef-
tijd maar over het opvallend la-
ge aantal paren dat deze week een 
score wist te behalen van meer dan 
60%. Dat waren er namelijk maar 2.
Een van die 2 vinden we in de A lijn, 
waar Jan Heijlman en Margo Zuide-
ma de topscore van de avond lieten 
optekenen met 63,54% en uiteraard 
betekende dat de 1e plaats. De hier-
boven genoemde jongeman met de 
inmiddels vaste tred en zijn partner 
Dick Elenbaas eisten met 59,38% de 
2e plaats op, terwijl Ria Broers en 
Tiny Mann met 57,29% 3e werden en 

daarmee een flinke stap voorwaarts 
deden in de tussenstand na 2 speel-
avonden.
May Verhoef en Joop de Jong scoor-
den minder slecht dan vorige week, 
maar zij moesten opnieuw alle te-
genstanders voor zich dulden in de 
eindrangschikking.
 
B lijn
In de B lijn vinden we wedstrijdlei-
der Cor bovenaan terug in de uit-
slag, doordat hij met gelegenheids-
partner Jos Bader 59,23% wist te 
behalen en daar kon niemand te-
genop. Eefke Backers en Marianne 
Kamp deden nog wel verwoede po-
gingen, maar strandden op een niet-
temin respectabele 58,33%, waar-
mee zij 2e werden. Op de 3e plaats 
vinden we Rina van Vliet, die manlief 
Jan meegetroond had naar Dorps-
huis De Quakel als invaller voor 
Gerda Bosboom en deze keer had 
zij daar dus geen spijt van, want zij 
scoorden bijna 56% en daar kun je 
mee thuis komen. Minder goed ver-
ging het pechvogel Adriaan Kooy-
man, die deze week eigenlijk veel 
liever op de Weissensee op schaat-
sen had gestaan dan dat hij aan de 
bridgetafel zat, maar met een arm 
in een mitella, als gevolg van een 

val op het Ankeveense ijs een paar 
weken geleden, valt er helaas niet 
veel te schaatsen. Bridgen lukt dan 
nog wel, maar de gedachten zaten 
blijkbaar toch in Oostenrijk en ook 
wederhelft, steun en toeverlaat en 
grootste fan Tiny kon hem niet uit 
het spreekwoordelijke wak trekken, 
waardoor zij op een ondankbare 16e 
plaats terug te vinden zijn. De Weis-
sensee ligt er gelukkig voor Adriaan 
volgend jaar ook nog wel.
 
C lijn
In de C lijn vinden we het 2e paar 
dat boven de 60% scoorde. Corrie 
Bartels en Ruud Doeswijk haalden 
dit huzarenstukje uit: 60,71% en dat 
was een forse verbetering van de 
score van de vorige week.
Op de 2e plaats treffen we Jannie 
en Nico Koning met 58,93% en die 
staan daardoor met ruim 60% ge-
middeld bovenaan de totaalranglijst 
. Hilly Cammelot en Mieneke Jong-
sma werden bekeken 3e door een 
score van 56,25%, waardoor hun ge-
middelde over de eerste 2 avonden 
50% ‘rond’  bedraagt. Toch knap om 
dat van tevoren even te berekenen 
en dan ook nog zo te kaarten dat je 
daar precies op uitkomt!
 
Volgende week komt er ongetwij-
feld weer voldoende stof voor een 
nieuwe verslag.
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Atlantis E1 wint van Fiducia
Mijdrecht - Al is de competitie niet 
spannend, het spel van Atlantis E1 is 
geweldig om te zien!
In de zes wedstrijden die gespeeld 
zijn, is er een grote vooruitgang ge-
boekt. De kinderen zijn fel op de bal 
en pakken allemaal hun kansen. 
Daar waar men dacht dat de meis-
jes, die al een jaar in de E spelen, 
het spel zouden gaan bepalen, zijn 
het de jongens die met hun snelheid 

voor de verrassing zorgen. Al moe-
ten zij het qua lengte afleggen te-
gen de vaak lange tegenstanders, 
“onze mannen” laten zich het kaas 
niet van hun brood eten. Maar vlak 
onze meisjes ook niet uit. De routine 
van een jaar ervaring in de E-jeugd 
is duidelijk te zien in het spel. Het 
is iets geraffineerder. Ze zijn handi-
ger met de bal en kunnen beter de 
kansen van een ander zien. De E1 is 

een goede combinatie van ervaring 
en snelheid. Een talentvol team.
In de competitie komt dit langzaam 
maar zeker ook tot uiting. In het be-
gin van het zaalseizoen had de E1 
het soms wat moeilijk om elkaar te 
vinden en de felheid in het spel te 
brengen. Nu, halverwege de com-
petitie, is dit voorbij en komen de 
overwinningskansen. Zoals afgelo-
pen zaterdag tegen Fiducia. Het was 

een spannende wedstrijd waarbij 
Atlantis de meeste kansen had. Na 
een lange tijd werd het eindelijk 0-1 
voor Atlantis en al snel kwam de 0-
2. Maar Fiducia deed er een schep-
je bovenop, zodat het in de rust 1-
2 stond.

In de tweede helft nam Atlantis E1 
een grotere voorsprong: 1-3. Met 
nog drie minuten te spelen scoor-
de de tegenstander: 2-3. Het waren 
spannende minuten voor de kinde-
ren en voor de ouders op de tribu-
ne, maar gelukkig kon Atlantis met 
de overwinning naar huis.
 In de strafworpencompetitie - na 
elke wedstrijd worden er strafwor-
pen genomen - staat 
KV Atlantis E1 bovenaan. Ook deze 
week werd er ruim gewonnen met 
8-12.
 
Afgelopen zaterdag was de E1 team 
van de week. Dit hield in dat zij de 
wedstrijdbal mochten uitnemen bij 
de wedstrijd van Atlantis 1. Ook 
mochten zij plaatsnemen op de re-
servebank en uiteraard het eerste 
team goed en luid aanmoedigen. 
Dit had een goed effect op de spe-
lers van het eerste want zij wonnen 
met 10-8. Wie weet spelen de kin-
deren van de E1 zelf straks in het 
eerste…….

Puppy-training weer van 
start bij Tennisvereniging 
Wilnis

Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
van zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppy-training is 
het aanleggen van een basis voor 
het tennisspel. Met name gaat het 
om het trainen van de balvaardig-
heid door oefeningen als vangen, 
stuiteren, gooien en goed kijken 
naar de bal.
De lessen beginnen op 17  febru-
ari 2010. De laatste les (24 maart) 

wordt feestelijk afgesloten met het 
behalen van het balvaardigheidsdi-
ploma.

Om mee te kunnen doen aan de 
puppy-training, hoeven de kinderen 
geen lid te zijn van Tennisvereniging 
Wilnis. Voor slechts 25,- kan uw 
kind deelnemen aan deze vijf spe-
ciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind 
opgeven? Dan kunt u contact op-
nemen met Saskia van Loon 0297-
273433

Atlantis 1 wint opnieuw 
van koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 1 in De Phoenix te-
gen DKV uit IJmuiden. Nadat Atlan-
tis enkele weken geleden koploper 
Huizen verslagen had, werd van-
daag gewonnen van medekoplo-
per DKV. Met de steun van het ve-
le aanwezige publiek, het team van 
de week en de sfeercommissie werd 
een mooie 10-8 overwinning be-
haald. 
Hoewel Atlantis scherp aan de wed-
strijd begon, was het DKV dat in de 
beginfase van de wedstrijd de lei-
ding nam. De gasten uit IJmuiden 
konden geen groot gat slaan met 
de door de Rabobank gesponsorde 
Mijdrechtse ploeg. Na een kwartier 
spelen had DKV een voorsprong van 
twee doelpunten: 2-4. Hierna wer-
den de aanvallen van de Mijdrech-
tenaren effectiever. Met vier af-
standschoten wist Atlantis de ach-
terstand om te buigen in een voor-
sprong. Het slotakkoord van de eer-
ste helft was echter voor DKV. Met 
een benutte strafworp werd de rust-
stand bepaald op 6-5. 
Ook in de tweede helft speelde At-
lantis scherp en agressief. Met een 
korte kans werd de voorsprong uit-
gebouwd naar 7-5. Hierna volg-
de een periode van ruim tien mi-
nuten waarin beide teams niet tot 
scoren kwamen. DKV wist hierna 
met een vrije bal de achterstand te-
rug te brengen tot een punt. Atlan-
tis kon goed omgaan met de wed-
strijddruk en liet zich hierdoor niet 
van de wijs brengen. Met nog vijf 
minuten te spelen, had Atlantis de 
voorsprong vergroot tot drie pun-

ten: 9-6. DKV gaf zich nog niet ge-
wonnen en bracht met twee doel-
punten de spanning weer volop te-
rug in de wedstrijd. Het slotakkoord 
van de tweede helft, en van de wed-
strijd, was voor Atlantis. Met een 
fraaie doorloopbal in de laatste mi-
nuut trok de Mijdrechtse ploeg de 
overwinning definitief naar zich toe.  
Na deze fraaie overwinning werd in 
de Atlantiskantine onder het genot 
van een hapje en een drankje nog 
gezellig nagepraat. Komende week 
speelt Atlantis 1 in Nieuw-Ven-
nep tegen KIOS. De eerstvolgen-
de thuiswedstrijd is op 13 februa-
ri. Om 17.30 wordt dan gespeeld te-
gen koploper Huizen. Atlantis 1 kan 
uw steun goed gebruiken en hoopt 
u dan in De Phoenix te zien!

Atlantis 1 Coach Mark van den Brink 
erg tevreden met getoonde spel .

Wedstrijd duurt voor 
Atlantis 6 net te lang
Mijdrecht - Op 30 januari moest 
het door Frans van Kaam gespon-
sorde Atlantis 6 in Almere aantre-
den tegen EKVA 6. Nadat de thuis-
wedstrijd eerder dit seizoen na een 
9-3 voorsprong uiteindelijk met 11-
11 gelijkgespeeld werd, was Atlan-
tis erop gebrand om dit keer wel de 
overwinning binnen te halen. 
Atlantis moest het deze wedstrijd 
stellen zonder de vaste krach-
ten Nathalie Valentijn, Carel Beije-
man, Marcel de Jong, Bart in ’t Veld 
en coach Linda Bon. Gelukkig wa-
ren Erik Kragting, Niels Reurings en 
Gwenda en Alwin Kooistra bereid 
gevonden om het team te komen 
versterken. 
De wedstrijd begon fel en het aan-
valsvak van Atlantis, bestaande uit 
Jeroen Waelen, Niels Reurings, Jo-
sé van Nieukerke en Nancy Kroe-
se, wist de score met een schot te 
openen. Dit doelpunt werd helaas 
al snel gevolgd door een tegendoel-
punt van EKVA. Het tweede aanvals-
vak met Henk Kraay, Erik Kragting, 
Karin van der Sluijs en Anita Wol-
vers wist gelukkig met twee mooie 
schoten de voorsprong van de Van 
Kaam/Atlantis combinatie weer uit 
te bouwen. Gedurende de rest van 
de eerste helft wist Atlantis de voor-
sprong nog verder uit te breiden tot 
4-8, maar er kon niet voorkomen 
worden dat EKVA uiteindelijk toch 
terug wist te krabbelen zodat er ge-
rust werd met een 7-9 voorsprong 
voor Atlantis. 
In de rust werd nogmaals bena-

drukt dat Atlantis rustig zijn eigen 
spel moest blijven spelen en vooral 
niet moest verslappen. Vol vertrou-
wen en motivatie ging Atlantis dan 
ook de tweede helft in, met Alwin 
Kooistra op de plaats van Niels Reu-
rings. Toch kon helaas niet voorko-
men worden dat EKVA Atlantis on-
der druk wist te zetten door gelijk 
na rust te scoren. Uiteindelijk kon 
de ploeg uit Almere zelfs een 14-12 
voorsprong te pakken, maar Atlan-
tis bleef knokken voor de doelpun-
ten en wist de stand ook weer ge-
lijk te trekken. Met nog een kwartier 
te spelen werd José van Nieuker-
ke vervangen door Gwenda Kooi-
stra. Het einde van de wedstrijd liep 
tamelijk gelijk op voor beide ploe-
gen en met een stand van 15-15 in 
de laatste minuut leek een gelijkspel 
een feit te worden. Helaas voor At-
lantis gooide een gescoorde door-
loopbal van EKVA in de allerlaats-
te seconden van de wedstrijd roet 
in het eten, waardoor de door Van 
Kaam gesponsorde ploeg het strijd-
veld met een 16-15 nederlaag moest 
verlaten. 
Atlantis 6 wil bij deze alle invallers 
en reservespelers nogmaals bedan-
ken voor hun inzet en bereidheid 
om mee te spelen. De eerstkomende 
twee weken speelt Atlantis 6 twee 
uitwedstrijden, maar op 20 februa-
ri bent u allen van harte welkom om 
het team aan te moedigen bij de in-
haalwedstrijd tegen Fluks. Deze zal 
om 17:50 uur gespeeld worden in 
sporthal De Boei in Vinkeveen.

Denk en Zet wint leuke 
oefenwedstrijd tegen V&O
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag was het weer zover, de jaarlijkse 
oefenwedstrijd tegen schaakvereni-
ging Vecht en Ommelanden stond 
weer op het programma. V&O kwam 
met dertien jeugdspelers naar de 
Boei om het de jeugd van Denk en 
Zet-Advisor lastig te maken. 
Het was een leuke en met name 
sportieve avond. Er zaten een hoop 
spannende wedstrijden tussen, die 
het bekijken meer dan waard wa-
ren. Er werden die avond twee 
schaakpartijen gespeeld. In de eer-
ste ronde hadden met name de ho-
gere borden van Denk en Zet-Ad-
visor het lastig tegen de jeugd van 
V&O. Desondanks won Denk en Zet 
de eerste ronde nipt.
Na deze ronde was het tijd voor ie-
dereen om even bij te komen met 
een glas limonade en een lekkere 
versnapering. Toen iedereen weer 
op krachten was gekomen volg-
de de volgende ronde. De borden 
werden omgedraaid en de spelers 
van Denk en Zet-Advisor mochten 
nu proberen met wit hun partijen te 
winnen.
Met wit presteerden de jeugd van 
Denk en Zet-Advisor beter dan de 
vorige ronde met zwart. De uit-
slag viel ook deze keer hun kant 
op. Maar gezien de vele spannen-
de partijen heeft V&O heel erg goed 
weerstand geboden tegenover de 
thuisspelende club. Helemaal om-
dat de spelers van Denk en Zet-ad-
visor in verhouding een iets hoge-
re speelsterkte hebben dan de spe-
lers van V&O. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat iedereen een gezellige en spor-
tieve avond heeft gehad, want daar 
gaat het om. 
Denk en Zet-Advisor heeft dit jaar 
weer een jeugdteam samengesteld 
om externe wedstrijden te spelen 
tegen andere clubs uit de omge-
ving. Het gaat erg goed met “onze” 
jongens. Mathijs, Stefan, Erik, Bo-
dhi, Brain en Martin staan bovenaan 
de ranglijst in hun poule. De eerste 

wedstrijd was eind november thuis 
tegen het altijd sterke Utrecht. De-
ze wedstrijd eindigde in een knap 
gelijkspel. Twee weken later moest 
Denk en Zet-Advisor een uitwed-
strijd spelen tegen IJsselstein. De 
reis is niet voor niets gemaakt, want 
het werd 3-1 voor Denk en Zet-Ad-
visor. Ook de wedstrijd van twee 
weken geleden tegen DBC werd ge-
wonnen. 

Als dit team de rest van het seizoen 
zo blijft schaken is het mogelijk dat 
we het einde van het jaar een aan-
tal kampioenen rijker zijn op onze 
club. Dat zou een goede motivatie 
zijn voor andere jeugdleden om vol-
gend jaar ook externe wedstrijden 
te gaan spelen.
De jeugdafdeling van Denk en Zet-
Advisor heeft afgelopen jaar een 
enorme groei gemaakt ten opzich-
te van andere jaren. Afgelopen ja-
ren zaten we steeds zo rond de 22 
jeugdleden, maar een week geleden 
hebben we ons 30e! jeugdlid mogen 
ontvangen. Iets waar we als vereni-
ging trots op mogen zijn. En met 
nog een aantal aspirant-leden op 
proef worden het er nog wel meer 
dan dertig leden.

Prijsklaverjassen 
Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag  9 februari 
a.s. is er in het Meertje Achterbos 
101 in Vinkeveen een prijs klaver-
jasavond voor iedereen. De aanvang 
is 20.00 uur. Er worden drie partijen 
gespeeld, er is dit keer geen verlo-
ting. De uitslag van de eerste com-
petitie avond is: 1. Rob van Achter-
bergh met 5053 punten, 2. Ge van 
der Arend met 4946 punten, 3. Frans 
Bierstekers met 4803 punten, 4. An 
van der Meer met 4752 punten,en 5. 
Theo Kranendonk met 4673 punten. 
De troostprijs was voor Ferry Ver-
braak met 4279 punten.

Finalisten 2 sterklasse 
libre bekend
De Ronde Venen - Er waren 3 lo-
katies en 4 biljarts nodig om de-
ze voorronden te kunnen spelen.  
Na het uitrekenen van de resulta-
ten van 3 gespeelde wedstrijden 
per deelnemer zijn geplaatst:  Derk 
Bunders van Stieva Aalsmeer, Frank 
Witzand en Cor van Wijk uit de stal 
van De Merel/Heerenlux, Martien 
Heijman van De Kuiper/van Wijk en 
Cock Verver van de Paddestoel.
Deze finale wordt gespeeld bij CenS 
te Mijdrecht en vindt plaats op za-
terdag 13 en zondag 14 februari, 
aanvang beide dagen:  13.00 uur.
Voor de teamcompetitie deed De 
Merel/Heerenlux 1 prima zaken 
door een 9-0 winst op CenS. Ook 
Dio 1 haalde 7 belangrijke punten 
binnen op De Merel/Heerenlux 3. 

Cens 1 won met 8-1 van De Kromme 
Mijdrecht 1. De Kuiper van Wijk liet 
gast De Paddestoel 1 met 4-5 huis-
waarts keren. De Vrijheid/Biljartma-
kers won thuis met 7-2 van APK-
Mijdrecht 2. De Paddestoel 3 won 
eveneens met een 7-2 van APK-
Mijdrecht 1. Dio 2 boekte een kleine 
overwinning door de stand 5-4 te-
gen De Merel/Heerenlux 4.

De Merel/Heerenlux 2 won met 7-2 
van De Kromme Mijdrecht 2.
De Paddestoel 2 boekte een 7-2 
overwinning op De Schans.
John Vrielink was goed voor de kort-
ste partij van de week, namelijk 15 
beurten. Arie van Vliet had met een 
serie van 12 caramboles procentu-
eel de kortste partij van de week.

De Vinken doet goede 
zaken
Vinkeveen - In de tweede klasse 
E blijft het vooralsnog ongemeen 
spannend. In de top lijken de ver-
schillen zich iets af te tekenen.

Na koploper Pernix is Velocitas de 
sterke outsider. Fiks en zeker Oranje 
Nassau kunnen de titel wel verge-
ten. Onderin zijn vier andere teams 
nogal aan elkaar gewaagd.

Voorlopig draagt Madjoe de rode 
lantaarn. Fiducia en Luno volgen De 
Vinken, dat met acht punten net bo-
ven de degradatiezone staat.

Blessurepech
Het zit de Vinkeveners niet echt 
mee dit seizoen. Inmiddels zat Joyce 
Kroon alweer voor de vierde maal op 
rij met een onwillige knie in de zie-
kenboeg. Naast haar Vinken’s top-
scorer van dit moment: Peter Koele-
man. Ook hij lijkt voor langere tijd 
met knieklachten uitgeschakeld.

Silvia van Dulken is intussen uitge-
groeid tot een vaste waarde in Vin-
ken 1. En ook Rogier Schoenma-
ker bewees afgelopen zaterdag op-
nieuw het grote werk niet te schu-
wen. Ruud Oussoren stond alweer 
voor de derde maal op rij op de plek 
van Pascal Kroon. Zo begon de Vin-
kenaanval met aanvoerster Charita 
Hazeleger, Mariska Meulstee, straf-
worpkoning Kelvin Hoogenboom en 
Ruud Oussoren. In de Fortisdefen-
sie startten Silvia van Dulken, He-
lene Kroon, Peter Kooijman en Ro-
gier Schoenmaker. De verzorging 
van het Vinkeveense korfbalteam is 
al vele jaren in handen van de hond-
strouwe Ria Kamminga, die hiermee 
van onschatbare waarde is en te-
vens de steun en toeverlaat vormt 
van trainer-coach Siemko Sok.

Moeizaam
Dat er afgelopen zaterdag twee ner-
veuze teams tegenover elkaar ston-
den bleek heel duidelijk uit het ver-
toonde spelniveau. In de eerste helft 
konden beide aanvallen geen pot-
ten breken. Het spel verliep moei-
zaam en met veel fouten. 

Met drie strafworpen(Kelvin Hoog-
enboom), een link doelpuntje ach-
ter de korf (Peter Kooijman), een 
onehander (Schoenmaker toon-
de zich hiermee de juiste vervanger 
van Koeleman), een flitsende door-
loopbal (Charita Hazeleger) en een 
benutte vrije bal (Silvia van Dulken) 
kon de thuisploeg de balans net la-
ten overhellen naar de goede zijde: 
7-6 bij rust.

Iedereen scoort
De kracht van De Vinken zit dit sei-
zoen duidelijk in het collectief. Geen 
uitblinkers of absolute topscorers. 
Maar wel een hardwerkende ploeg, 
die met elkaar voor de punten gaat 
en waarin iedereen in staat is om te 
scoren. 

Pas na een kwartier in de tweede 
helft brak het verzet van het onder-
aanstaande Madjoe. Bij 10-8 maak-
te eerst Peter Kooijman zijn hattrick 
vol, trouw gevolgd door de weer 
loepzuivere Rudy Oussoren.

De in de laatste minuten invallen-
de Pascal Kroon mocht het kar-
wei afmaken. De hem gegeven vrij-
heid strafte hij genadeloos af, ge-
volgd door Vinken’s slottreffer van 
de hand van Mariska Meulstee, die 
16-9 liet aantekenen. De laatste te-
gentreffer van Rijnsburg was nog 
slechts voor de statistieken.

Volgende week speelt de Fortisfor-
matie uit tegen het op het kampi-
oenschap jagende Velocitas.

De Vinkeveners mogen slechts ho-
pen op een stunt. De week erop 
echter moet De Vinken in de thuis-
wedstrijd tegen Luno bewijzen met 
recht in deze klasse te kunnen blij-
ven.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698


