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Jeroen Verheijen opent cadeauexpositie Kunst als Geschenk
Uithoorn - Afgelopen zondag was
een volle Galerie Fort aan de Drecht
getuige van de opening van deze
traditionele jaarlijkse afsluiting van
het expositiejaar. Dit jaar mocht de
Uithoornse locoburgemeester Jeroen Verheijen de opening verzorgen en dat deed hij snel en efficiënt.
Een groot aantal kunstenaars was
van de partij om zijn/haar kunst te

vertegenwoordigen tijdens deze cadeau-expositie. Betaalbare kunst is
het motto en ook dit jaar heeft menigeen een leuk cadeau-idee opgedaan en zal er onder vele kerstbomen een pakketje liggen dat door
de vrijwilligers op een vakkundige en vooral feestelijke wijze is ingepakt. Ging de oud-burgemeester Berry Groen regelmatig met een
hoedje en iets van sieraden weg,

wellicht heeft ook Jeroen Verheijen
een leuk idee opgedaan voor de komende feestmaand.
Kunst als geschenk is te zien tot
en met 19 december op donderdag en vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in Fort
aan de Drecht, Grevelingen 50.
Meer informatie op de website:
www.galeriefortaandedrecht.nl

Leerlingen van basisschool De
Zon leren over dijkverbetering
De Kwakel – Afgelopen week stonden er twee grote vrachtwagens bij
Basisschool De Zon in De Kwakel.
De komende tijd rijden er vaker
vrachtwagens in het dorp om klei
aan te voeren zodat Waternet de
dijk kan verbeteren.
Een goede reden om leerlingen van
De Zon les te geven over dijkverbetering en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Kinderen konden in
de vrachtwagen ervaren wat de ‘dode hoek’ is.
‘Maar waar moeten we nu voetballen?’
De half uur durende les voor groep
3 tot en met 7 startte met uitleg over
dijken en dijkverbetering. De kinderen luisterden aandachtig naar

de presentatie. Deze werd gegeven door de projectleider en de opzichter van Waternet. De leerlingen
zullen dagelijks te maken krijgen
met de werkzaamheden omdat deze plaatsvinden op hun route naar
school. Direct naast de school komt
het werk ook dichtbij. Het grasveldje
naast de school zal dienen als depot
voor de aannemer. “Waar moeten
we dan voetballen?”, was een veelgestelde vraag. Het schoolplein van
De Zon biedt hier uitkomst.
Tijdens de presentatie is er ook aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Tijdens het werk zullen er
vrachtwagens rijden in en rond het
dorp en het is belangrijk dat de kinderen weten hoe ze moeten omgaan met dit grote verkeer.

Tuuuut: hoeveel kinderen staan
er in de dode hoek?
Om deze reden gingen de kinderen in groepen naar de vrachtwagen die naast de school stond opgesteld. In kleine groepjes mochten
de kinderen in de cabine zitten. De
rest van de kinderen rende om de
vrachtwagen heen. Als de claxon
klonk moesten de kinderen direct
stilstaan. De kinderen in de cabine hadden dan 10 seconden om alle kinderen te tellen die ze zagen in
de spiegels en via de camera. Iedere keer waren er meerdere kinderen
niet zichtbaar. “Zelfs met alle spiegels en camera’s in de vrachtwagen
zie je niet iedereen. Daarom blijft
de regel: houd 5 meter afstand van
vrachtwagens. En als je er niet door
kan: blijf wachten!” was de boodschap van de vrachtwagenchauffeurs.
Gewoon naar school
De aannemer houdt bij het werk
aan de dijk rekening met de schooltijden. In de vakantie gaat de aannemer starten met de eerste werkzaamheden. Als de kinderen na de
vakantie weer naar school gaan,
zullen ze de nieuwe route naar
school gaan gebruiken. Ze weten
dan ook waar ze op moeten letten
in het verkeer en kunnen veilig naar
school fietsen of lopen.
Waternet verbetert de dijk in opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht omdat hij niet sterk
genoeg is. Meer informatie en de
exacte planning is te vinden op
www.waternet.nl/dekwakel.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Bewonersoverleg Oude
Dorp
Uithoorn - Op 16 november a.s.
vindt het eerstvolgende bewonersoverleg Oude Dorp plaats en alle
inwoners van deze buurt zijn voor
dit overleg van harte uitgenodigd.
De aanvang is 19.30 uur, de locatie
is De Ponderosa. Tijdens dit bewonersoverleg zullen diverse onderwerpen de revue passeren. Denk
hierbij aan de resultaten van het recente Groot Bewonersoverleg in de
Thamerkerk en de ontwikkelingen
rondom de kerstmarkt, op 12 december a.s. Verder natuurlijk ontwikkelingen rondom de overlast in
het Oude Dorp, enz. Een bewonersoverleg vindt overigens in de regel zo’n viermaal per jaar plaats en
heeft een aantal functies. Zo biedt
het u als buurtbewoner de mogelijkheid om andere bewoners van
uw buurt te treffen en met elkaar
van gedachten te wisselen over de
leefbaarheid in uw buurt. Verder
biedt het buurtbewoners met eigen
ideeën of wensen de mogelijkheid
te onderzoeken of hun plannen ook
door andere bewoners worden gedragen. Tijdens een bewonersoverleg ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader te
onderzoeken en eventueel samen
uit te voeren: zo kunnen bewoners
zich verenigen om samen sterker te
staan. Tenslotte geeft het buurtbeheer Oude Dorp de mogelijkheid,
onderwerpen aan ú als buurtbewoner terug te koppelen en met u af
te stemmen. Het bewonersoverleg
Oude Dorp is voor iedere buurtbewoner van het Oude Dorp toegankelijk: het is immers een overleg ván
buurtbewoners vóór buurtbewoners
en vaak zelfs dóór buurtbewoners.
Het wordt ondersteund door Frans
Huijbregts, de opbouwwerker van
Welzijnsinstelling Cardanus.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit overleg? Dan zien ze u
graag verschijnen. Wilt u op voorhand de notulen van het voorgaande overleg ontvangen of onderwerpen aan de agenda toevoegen, dan
kunt u tijdens kantooruren bellen
naar 06 55 343141 of mailen naar
fhuijbregts@cardanus.nl. Graag tot
ziens op dinsdag 16 november a.s.
om 19.30 uur in de Ponderosa.

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Gelukkig heeft Femke de foto
nog van ‘haar’ vuilnisbak!
De Kwakel - Vol trots wilde Femke haar prijswinnende tekening op
“haar” vuilnisbak op het Amstelplein laten zien aan haar opa en
oma. Helaas nog geen week later
was de tekening niet meer zichtbaar, want de vuilnisbak was al
weer vervuild door een flyer.
De gemeente had op maandag 18
oktober 10 prijswinnaars naar het
gemeentehuis gehaald in verband
met een leuke wedstrijd onder
de schoolgaande jeugd in de gemeente Uithoorn. Er waren vier tekeningen uitgekozen om daarmee
de vuilnisbakken in de gemeente
te pimpen. De gemeente wilde te-

recht door middel van deze acties
de vuilnisbakken pimpen met leuke
vrolijke tekeningen (en waarschijnlijk ook het wildplakken tegengaan). De prijswinnaars waren natuurlijk erg trots dat hun tekening
was uitgekozen.
Femke was dan ook zeer verdrietig
dat haar tekening niet meer te zien
was op “haar” vuilnisbak. Jammer
dat door de plakkers van deze flyer
niet de daarvoor bedoelde plakzuilen worden gebruikt. Een leuke actie van de gemeente wordt hiermee
teniet gedaan. Nu zit een zeer verdrietige Femke thuis, die niet begrijpt waar haar tekening gebleven
is. Gelukkig heeft zij de foto nog!

Artsenlaboratorium Amstelland
blijft zitten waar het zit
Uithoorn/De Kwakel - Er is onrust ontstaan onder de Uithoornse
en Kwakelse bevolking. Er is onrust
bij de patiënten, van Artsenlaboratorium Amstelland. Er heeft zich
een gerucht verspreid dat dit al jaren bekende laboratorium weg zal
gaan uit De Scheg. Niets is echter minder waar. Al jaren heeft het
artsenlaboratorium van Amstelland
een prikpost in De Scheg en ze zitten er nog steeds. Elke dag van 8.00
uur tot 10.30 uur zijn ze open. Diana Schoonbergen van Stichting
Artsenlboratorium Amstelland: “Het

prikteam bestaat in Uithoorn uit drie
mensen, twee van hen bemannen
de prikpost in De Scheg en nemen
daar bloed af van bewoners uit Uithoorn, die op verzoek van de specialist of huisarts het bloed of de urine
willen laten onderzoeken. Het derde teamlid gaat de wijk in om bij de
mensen thuis bloed te prikken, dit
kan als mensen niet meer zo goed
ter been zijn en niet zelfstandig naar
de prikpost kunnen komen. Dit team
werkt vaak in Uithoorn en vindt het
contact met de patiënten erg prettig,
deze binding is de mooie kant van

dit beroep. Ook in De Kwakel hebben we een prikpost in het gezondheidscentrum De Kwakel. Op dinsdag en woensdag zijn we daar aanwezig van 11.30 uur tot 11.45 uur. In
Amstelveen, Groenhof 113, kunt u
elke werkdag terecht van 08.00 uur
tot 16.00 uur en dinsdag en donderdag vanaf 7.00 uur ‘s ochtends. Het
artsenlaboratorium heeft in samenwerking met het Amstellandziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis nu ook een trombosedienst en
iedere patiënt is vrij om zich bij deze
trombosedienst in te schrijven.”
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openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket wonen welzijn en Zorg
(wwZ)
openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster werk en inkomen
openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
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.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

Op 10 november 2010 bent u om
19.30 uur van harte welkom in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Daar is dan een inloopavond over
het voorontwerpbestemmingsplan
“Meerwijk”. Eerst krijgt u een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna kunt u het bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactieformulier invullen.

Binnen deze termijn kan iedereen
het voorontwerpbestemmingsplan
inzien en kunnen degenen die niet in
de gelegenheid zijn de inloopavond
bij te wonen een schriftelijke reactie
zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8,
1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

ter inzage

verdere procedure:

Het voorontwerpbestemmingsplan
dat op 10 november 2010 wordt toegelicht, kunt u vanaf 29 oktober t/m
24 november 2010 inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis, tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis De Quakel tijdens de
openingstijden van het dorpshuis.
Het voorontwerpbestemmingsplan
is ook elektronisch beschikbaar op
www.uithoorn.nl

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

Plastic tassen
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VEILIG VAN HUIS!
inbraakpreventieavond
AMSTERDAM-AMSTELLAND

AA

Datum:
Waar:

16 november 2010 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Gemeentehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16

Een veilig huis. Vanzelfsprekend? Woninginbraak komt nog steeds veel
voor en dat geeft een onveilig gevoel. Wacht niet tot het te laat is en er
bij u ingebroken wordt, maar ga zelf aan de slag om veilig te wonen!
Tijdens deze avond wordt o.a. een presentatie verzorgd door een
ex-inbreker en zijn er diverse kraampjes met informatie over het
(nog) beter beveiligen van uw huis.

30
november
2010
3030
november
2010
november
2010

inbraakpreventieavond in gemeentehuis
op 16 november

Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst

Programma 16 november 2010

De
Kwakel
DeDe
Kwakel
Kwakel

De gemeente
gemeente
informeert
over
De gemeente
informeert
u over
De
informeert
uu over
alle plannen
plannen
en werkzaamheden
werkzaamheden
alle plannen
en werkzaamheden
alle
en

Hieronder bij Officiële Mededelingen
staat het schema van verleende vergunningen voor kledinginzamelingen in de periode 2011-2013.

19:00 uur
19:30 uur
19:45 uur
20:15 uur
21:00 uur
21:30 uur

Inloop
Opening door burgemeester Oudshoorn
Demonstraties ex-inbreker
Demonstraties door Woongroep Holland
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Bezoek aan veiligheidskraampjes

Bent u geïnteresseerd in de inbraakpreventieavond? Geef u dan snel op via
inbraakpreventie@uithoorn.nl Bij het opgeven ook graag uw naam en adresgegevens vermelden en met hoeveel personen u komt. Tot 16 november!

wilt u een groot
evenement organiseren?

maal per jaar een vergunning aan
charitatieve instellingen om huis aan
huis textiel in te zamelen. Vaak doen
zij dit door een plastic zak te verspreiden. Hetzelfde geldt voor oude schoenen. Breng ze bij Ceres of
naar een inzamelpunt bij schoenmaker of schoenwinkel. Daarnaast
staan er bij winkelcentra in Uithoorn
en De Kwakel kledingcontainers.

Als u gaat winkelen, kunt u het best een stoffen tas meenemen of een
tas van gerecycled materiaal. Plastic tassen zijn belastend voor het
milieu. Het produceren van zulke tassen is vervuilend en bij het
verbranden van weggegooid plastic komen giftige stoffen vrij.
Meer informatie http://2010.biodiversiteit.nl

u

Amsterdam-Amstelland

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

Jaar van de biodiversiteit,
wat kunt u zelf doen?

e

inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “meerwijk”

Kleding, textiel en schoenen
Voor oude kleding en textiel is vaak
een tweede of zelfs een derde leven
mogelijk.
Tweedehands kleding of textiel van
goede kwaliteit krijgt vaak een tweede eigenaar. Kapotte kleding of textiel kan als grondstof dienen voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, poetsdoeken of papier. Gooi kleding en
textiel dus niet in de duobak, maar
breng het naar het kringloopcentrum
Ceres. Een andere mogelijkheid is
om het mee te geven aan een kledinginzamelaar voor een goed doel.
De gemeente Uithoorn verleent vier

i

10 november 2010

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
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A L Geme n e in For mAtie

CoLoFon
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Nieuwe Meerbode - 3 november 2010

Gaat u een evenement organiseren
waarbij meer dan 2000 bezoekers
verwacht worden? Meld dit dan ruim
tevoren bij de gemeente.

maand van de
verleiding begonnen
Op 1 november is in Uithoorn de
‘Maand van de Verleiding’ begonnen.
Het gaat om verschillende verleidingen: ‘omgaan met geld’, ‘roken’ en
‘seksualiteit’. Rond deze thema’s zijn
er verschillende activiteiten voor jongeren op scholengemeenschap Thamen, Alkwin Kollege en in uitgaanscentrum The Mix. Gemeente Uithoorn is de initiatiefnemer van deze
maand. Op www.maandvandeverleiding.nl staan alle activiteiten vermeld.

ouderavond met
workshops op 3 november

Voor ouders is er op 3 november
2010 in scholengemeenschap Thamen een avond over de thema’s van
de Maand van de Verleiding. Deze ouderavond is opgezet in de

vorm van workshops en wordt geopend door de wethouder voor milieu, jeugd en onderwijs, Ria Zijlstra.
De avond duurt van 19.30 tot 22.00
uur. Ouders kunnen meedoen aan
een of twee workshops over de onderwerpen: omgaan met geld, alcohol en drugs, roken, seksuele opvoeding leerlingen groep 8 basisonderwijs en seksualiteit leerlingen
voortgezet onderwijs.

samenwerking

Het programma van de ‘Maand van
de Verleiding’ is tot stand gekomen
in samenwerking met Politie, GGD
Amsterdam, Brijder Verslavingszorg, het voortgezet onderwijs en
het basisonderwijs in Uithoorn en
Stichting Cardanus.

De politie Amsterdam-Amstelland
moet in verband met het inzetten
van personeel tijdig weten welke
grote evenementen er per gemeente gepland zijn. Dit komt de openbare orde en veiligheid ten goede.
Wij verzoeken u om het door u in
2011 te organiseren evenement
voor 1 december 2010, via een
speciaal, bij de afdeling publiekszaken verkrijgbaar formulier, te melden
bij de gemeente.
Het invullen en opsturen van een
ingevuld meldingsformulier, is niet
hetzelfde als het aanvragen van
een vergunning voor het evenement. Daarom moet u uiterlijk acht
weken voor aanvang van het evene-

ment, de definitieve aanvraag voor
dat evenement bij de gemeente indienen. Het is dus belangrijk dat u
de vergunningsaanvraag tijdig verstuurt.
Indien u het evenement niet voor
1 december 2010 heeft aangemeld, dan is de kans groot dat politie Amsterdam- Amstelland de aanvraag negatief beoordeelt. Dit kan
tot gevolg hebben dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken. Het is dus belangrijk dat u tijdig
weet of u in 2011 een groot evenement wilt organiseren. Deze procedure geldt ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.
Met eventuele vragen of voor het
opvragen van een meldingsformulier kunt u terecht bij de afdeling publiekszaken, cluster vergunningen,
telefoonnummer 0297-513111 of via
www.uithoorn.nl

uitvoeringsregeling flitsregeling
amateurkunst noord-Holland 2010
Provincie noord-Holland
De gemeente Uithoorn attendeert
u graag op de nieuwe ‘Flitsregeling amateurkunst’ van de Provincie Noord-Holland. Met deze Flitsregeling wil de provincie de actieve deelname aan cultuur bevorderen, de samenwerking tussen amateurs en professionals stimuleren en
de deelname, het publiek en de in-

houd van de amateurkunst verbreden. Meer informatie over de regeling, aanvraagformulier e.d. vindt u
op de website (digitaal loket) van de
provincie Noord-Holland
www.noord-holland.nl

Nieuwe Meerbode - 3 november 2010
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AL G E M E N E IN F OR M A T IE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

3.2

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de
raad van Uithoorn op donderdag 4 november 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief
Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.

Stemmingen

4.1

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 4 NOVEMBER 2010
Informatief Beraad

Voorzitter: N.A.L. Roosendaal

1

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Opening - Agenda Informatief Beraad
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Brief rekenkamer coalitieakkoord (presentatie)
Namens de rekenkamer Uithoorn geeft de heer J. Loots
een toelichting op het uitgevoerde onderzoek naar de
totstandkoming en de inhoud van het coalitieakkoord
2010-2014. Doel: informatie aan de raad.
Samenwerkingsovereenkomst Europarei (presentatie)
Op verzoek van raadslid Henraat informeert het college
van b&w de raad over de ontwikkelingen in de Europarei en
de samenwerkingsovereenkomst die in dat kader is
gesloten met Woongroep Holland (zie raadsbrief
27 september 2010) Doel: informatie aan de raad.
Stand van zaken N201
Op verzoek van raadslid Keimes informeert het college
van b&w de raad over de stand van zaken van de
werkzaamheden aan de nieuwe N201.
Doel: informatie aan de raad.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.40 uur

20.05 uur

20.55 uur

Voorzitter: D.H. Oudshoorn
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 4 november 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 21 oktober 2010
Ingekomen stukken tot en met week 42
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.

22.20 uur

22.30 uur

Op donderdag 11 november 2010 vergadert de raad over de programmabegroting 2011 en de tweede tussenrapportage 2010. Er is geen Informatief Beraad; de vergadering begint direct met het Politiek Debat.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 5 november 2010 op
de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag 10 november
2010 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁer van de
gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297- 513 963 of e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
grifﬁer (per telefoon of e-mail).

WERK IN
UITVOERING

AFSLUITING
BOVENKERKERWEG
IN AMSTELVEEN

21.10 uur

Afsluiting voor autoverkeer vanaf
maandag 8 november 07.00 uur
t/m vrijdag 19 november 18.00 uur

W

S

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 voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
3 nov.

4 nov.
6 nov.
6 nov.
6 nov.

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
(BEGROTINGSRAAD) 11 NOVEMBER 2010

21.00 uur

Politiek debat

3

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Actualisering structuurvisie (RV10.48)
2. Bekrachtiging geheimhouding SOK Legmeer
West fase 3 (RV10.67)
Sluiting openbare vergadering

20.35 uur

Raadsvergadering

2

4.2

U

ACTIVITEITEN KALENDER

Anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke
21.25 uur
ingrepen (RV10.49)
Het college van b&w stelt voor bij anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ontwikkelingen deze
overeenkomsten niet meer voor wensen en bedenkingen
aan de raad voor te leggen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Raadsbericht college van b&w inzake
21.45 uur
bestuurskrachtmeting
Het college van b&w adviseert de raad een bestuurskrachtmeting te houden voordat tot besluitvorming wordt
overgegaan over de voorgestelde samenwerking tussen
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.
Doel: politiek debat.
Einde beraadslagingen - schorsing 22.15 uur
politiek beraad fracties

3.1

E

3 NOVEMBER 2010

10 nov.
10 nov.
12 nov.
13 nov.
13 nov.
16 nov.
17 nov.
19 nov.
19 nov.
20 nov.

ter hoogte van de kruising met
de N201. Fietsers hebben doorgang. Afsluiting is noodzakelijk
vanwege het realiseren van de
asfaltverharding en bijkomende werkzaamheden bij de onderdoorgang onder de N201. Tijdens het plaatsen van de liggers
zijn verkeersregelaars aanwezig om ﬁetsers tijdelijk (kort) tegen te houden. Het werk is naar
voren gehaald omdat de stelconplaten en de waterafvoer van het
tunneltje slecht zijn en zo nu en
dan voor problemen zorgen. De
afsluiting maakt het mogelijk om
nu alvast de definitieve situatie
aan te brengen.

20 nov.
21 nov.
30 nov.
3 dec.
6 dec.
31 dec.

Wethouder Zijlstra opent in kader ‘Maand van de Verleiding’
bijeenkomst met workshops voor ouders van schoolgaande
kinderen van 10 t/m18 jaar, Scholengemeenschap Thamen,
19.30-22.00 uur
Alzheimer Café over juridische aspecten bij dementie, Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
Boekenmarkt t.b.v. project in Tanzania, De Schutse, De Merodelaan 2, 10.00-13.00 uur.
Kwakelse Veiling, kantine s.v. KDO, 20.00 uur
Concert KnA “Op reis met KnA”, sporthal De Scheg, 19.4522.30 uur (€ 10,50). Info: www.kna-uithoorn.nl Wethouder Verheijen woont concert bij.
Wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij door Schiphol
Group, KLM en Luchtverkeerleiding Nederland georganiseerde kennismakingsbijeenkomst op Schiphol Oost, 14.00 uur
Informatieavond Meerwijk in gemeentehuis, 19.00 uur
Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij buitengewone algemene ledenvergadering
VNG in Jaarbeurs Utrecht
Intocht Sinterklaas, Marktplein (10.00 uur); Winkelcentrum Zijdelwaard (13.00 uur) en De Kwakel (18.00 uur).
‘Sixties avond’ met Da Capo’s Popkoor, de vintage guitar band
‘one trick pony’ en viermansformatie ‘get back’. Dorpshuis de
Quakel. Aanvang: 20.00 uur. (€ 6 voorverkoop; € 7,50 zaal)
Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis, 19.30 uur
Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
Open huis Hobbyclub Fantasie ’83, dorpshuis De Quakel,
19.00-21.00 uur
COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de
Burght te Uithoorn, aanvang 20.15 uur. Wethouder Levenbach
woont concert bij.
Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij Gala aan de Amstel, Rechthuis
Concert koren United en Immanuel o.l.v. Rob van Dijk, De
Schutse, De Merodelaan, zaal open:19.15 uur. Aanvang concert: 20.00 uur (€ 12,50)
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Informatiebijeenkomst De Kwakel, voltallige college van B&W
aanwezig.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van multiprobleemgezinnen in stadsregio Amsterdam, Beurs van Berlage, 13.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit
moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten
voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders
vermeld.

Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit
betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden
gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 december 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel.: 0297-513111.
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober
t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”. Inzageperiode: 29 oktober t/m 24
november 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 24, aanvraag vergunning voor het maken van een pad door het weiland.
- Het Korte Eind 1 HS24, aanvraag vergunning voor het vergroten van een tuinhuis.
Meerwijk-Oost
- Gooimeer 17, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een serre.
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 66, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een raam op de
2e etage
Legmeer-West
- Mol 12, aanvraag vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg tegenover nr. 2, aanlegvergunning voor het aanbrengen van bestrating en het plaatsen van een hek. Bezwaar: t/m 9 december 2010
- Kalslagerweg 16, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 8 december 2010.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 14, bouwvergunning voor het geheel veranderen
van het gebruik. Beroep: t/m 15 december 2010
Vervolg op volgende blz.

pagina 44
pagina

G

Nieuwe
Nieuwe Meerbode
Meerbode -- 33 november
november 2010
2010

e

m

e

e

n

t

e

n

i

e

3 november 2010

u

w

s

o f f i ci ë l e me d e d e l inG e n e n b e k e n d ma k in Gen
bekendmakinG openbare verGaderinGen
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
verleende ventverGunninG
Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend aan de heer
C.H.L. van Vliet, namens Hoogervorst & van Vliet voor het venten van consumptie-ijs, gedurende de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2013 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 9 december 2010 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een
verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
aanwijzinG toezichthouders
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
werking getreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de huidige toezichthouders daarom ook aangewezen als toezichthouders van de Wabo.
De aanwijzingsbesluiten zijn in werking getreden met terugwerkende kracht per
1 oktober 2010.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
De aanwijzingsbesluiten zijn bekend gemaakt op 25 oktober 2010. Bezwaar maken is dus mogelijk t/m 5 december 2010.
verleende collecteverGunninG wereld natuur fonds
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan me-

vrouw D. Schaap van Pepperminds Marketing Company voor het werven van donateurs ten bate van het Wereld Natuur Fonds op 20 november 2010, 11 december 2010 en 18 december 2010.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 9 december 2010 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
verleende collecteverGunninG aids fonds
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan mevrouw D. Schaap van Pepperminds Marketing Company voor het werven van donateurs ten bate van het Aids Fonds op 4 december 2010. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Tot uiterlijk 9 december 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
verleende collecteverGunninG save the children
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan mevrouw D. Schaap van Pepperminds Marketing Company voor het werven van donateurs ten bate van Save the Children op 27 november 2010.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 9 december 2010 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd

verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
openstellinG winkels op zon- en feestdaGen in 2011
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben met ingang van 2009 besloten
de laatste zondag van de maand aan te wijzen als koopzondag. Een uitzondering
hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
vallen. In die maanden zijn deze dagen aangewezen als de dag waarop winkels
open mogen zijn. In de maand december is dat de zondag voor de Kerstdagen.
In 2011 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand juni, dit houdt in
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de zondag
van de maand januari 2011 als koopzondag te laten vervallen.
koopdata op zon- en feestdagen in 2011
In 2011 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open: 27 februari,
27 maart, 25 april (2e Paasdag), 29 mei, 2 juni (Hemelvaartsdag), 13 juni (2e
Pinksterdag), 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november,
18 december.
Schriftelijk bezwaar maken bij Burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn) kan t/m 9 december 2010.
verleende verGunninGen inzamelinG kledinG,
textiel en schoenen
2011 Maart
Stichting Serviam
Juni
Kovamo - Stichting Kleding - ophaal voor algemeen medisch
onderzoek
September Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (KICI)
December Het Nederlandse Rode Kruis
2012 Maart
Samenwerkings Verband Kledinginzamelende Instellingen
(SVKI)
Juni
Leger des Heils ReShare
September Stichting Serviam
December Stichting Ondersteuning Medisch Research
2013 Maart
Stichting Serviam
Juni
Het Nederlandse Rode Kruis
September Samenwerkings Verband Kledinginzamelende Instellingen
(SVKI)
December -

www.uithoorn.nl
Te koop:
* Te koop:
Gezichtsbruiner 15 euro. Koffer
Voor de echte fans:
20 euro. Houten speelkist 25 eu- geborduurde kussens van
ro. Combi kl. tv 45 euro. Combi
Elvis, Laurel & Hardy.
kinderwagen 75 euro. GereedVoor de kinderkamer:
schapskoffer 20 euro.
klokken van Cars, Winnie the
Tel. 0297-563894/06-53547671 Pooh. Ook kraamcadeautjes
* Zin in theater? Kijk op: www.
en kaarten.
Tel. 0297-265126
toneelverenigingkudelstaart.nl.

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201 a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601

dIjkverbeterIng
ZuIderlegmeerpolder
fase 2 ‘de kwakel’ van start
Dijken beschermen bewoners en hun
bezittingen tegen het water. Omdat
dijken na verloop van tijd zakken
of uitdrogen, controleert Waternet
regelmatig of de dijken nog aan de veiligheidsnormen voldoen. Zijn dijken
te laag, dan hogen we ze op. Zijn ze
niet sterk genoeg dan verstevigen we
ze. De komende tijd gaan we hiermee
bij u in de buurt aan de slag.
In goede banen
Helaas lukt het werk aan de dijk niet
zonder enige overlast. Vrachtwagens

voeren grond en bouwmaterialen
aan. Sommige plekken zijn daardoor
moeilijk bereikbaar. Uiteraard leiden
we het extra verkeer in goede banen.
Toch is het verstandig kinderen op
veranderingen te wijzen en goed in
de gaten te houden. Waar we aan het
werk zijn, vragen we u langzaam te
rijden. Het verbeteren van de dijken
kan enige maanden duren. Daarna
keert de rust weer terug. De komende
jaren voldoet de dijk in ieder geval
weer aan de veiligheidsnorm.

Werkzaamheden

meer Weten?

de werkzaamheden vinden plaats aan
de ringdijk ter hoogte van de Irislaan
en de gerberalaan, over een afstand
van 1 kilometer (zie kaartje). aannemersbedrijf krijn verbruggen & Zn bv
is van plan om in de week van 25 oktober te starten met de werkzaamheden.
afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden naar
verwachting medio april 2011 klaar.

waternet voert de dijkverbetering uit
in opdracht van waterschap amstel,
gooi en vecht.
met vragen kunt u terecht bij projectteam de kwakel, bereikbaar via
telefoon 0900 93 94, e-mail
dijkverbeteringdekwakel@waternet.nl
of ga naar www.waternet.nl/dekwakel.

Te koop:
Nw. in doos DE koffiezetapparaat DE Excellent 10SN de luxe
rood van 119 voor 70 euro.
Tel. 0297-561807
Te koop:
4 eetk. stoelen eiken met nw. rode kussens t.e.a.b. Z.g.a.n. kindertafel met 2 stoeltjes blauw
en okergeel 15 euro.
Tel. 0297-785500
Aangeboden:
Piano voor liefhebber af te halen t.e.a.b.
Tel. 06-55796011
Te koop:
Amazone wedstrijd jasje zwart
mt. 164 Harry’s Horse + blouse
Equipage 25 euro.
Tel. 06-55796011
Aangeboden:
Dansschoenen merk Le Papillon mt. 39 zwart i.g.st. 20 euro.
Tel. 06-55796011
Te koop:
Om op te knappen herenfiets 25
euro, damesfiets 25 euro. Hindeloopen hangkastje 20 euro.
Tel. 0297-562094
Te koop:
Chem. toilet Porta Potti 15 euro.
Tel. 0297-582453
Te koop:
Hr. colbert z.g.a.n. mt. 54 fijn geruit 10 euro. Leren reistoilettas antiek met inh. flesjes, enz.
8 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Anti mottenkast 15 euro. Salontafel v. hout ovaal i.pr.st. 20 euro. Lepelrek v. edelstaal 6-dlg.
20 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Nw. in doos 130-delig Sola bestekset 60 euro. Sony tv 55 cm
50 euro.
Tel. 06-25553149
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl

Muziekwinkel

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

Te koop:
Trekhaak voor fietsenrek te
plaatsen op dissel caravanbeugels enz. 17,50 euro. Voor en
achter dempers T4 BW iets beschadigd gebruikt. 3x straalkachel Tefal v.a. 5 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Waveboard niet gebruikt met
draagtas 25 euro.
Tel. 0297-530965
Te koop:
Loekie kinderfietsje 3-5 jr. i.pr.st.
30 euro. Dierendraagkoffer 10
euro. Tuinslang 35 mtr. 10 euro.
Grote weekendtas 10 euro.
Tel. 0297-560914
Te koop:
Supergrote tas vol trendy nette stoere jongenskleding mt.
140/146 23 st. o.a. 9 goede broeken WE, H&M, spijkerjacks,
shirts, bloezen etc. totaal 20
euro.
Tel. 0297-5540180
Te koop:
TV Philips doorsnee 68 cm prima beeld overcompl. 25 euro.
Tel. 0297-565618 na 18.00 u.
Te koop:
Mini Loco doos + boekje 5 euro. Veel auto’s groot en klein v.a.
0,50 euro.
Tel. 0297-569337
Te koop:
Gaskookplaat 4-pits i.z.g.st.
vr.pr. 50 euro. Tel. 0297-527309
Te koop:
Afkortmachine z.g.a.n. 20 euro.
Tel. 0297-582500
Te koop:
Keyboard Roland E-95 z.g.a.n.
250 euro. Tel. 0297-561252
Te koop:
Winterbanden 4x 195/65-R15H
+ alu velgen o.a. Folf 4, Toyota,
Seat Leon 5-gaats 6.0 400 euro.
Tel. 0297-532570
* Te koop:
Zelfgemaakte zeepkettingen
va. 3,50 euro. Opbrengst is voor
Kika en KWF. Ook op kleur te
bestellen. Tel. 0297-342517
Te koop:
Tas met plastic Meccano 10 euro. My first rummicub 5 euro.
Tel. 0297-530761
Te koop:
Ligbad + kraan + douche
40 euro. Tel. 0297-531842
Aangeboden:
Uw antieke speelgoed kan
waardevol zijn. Trein, auto,
stoommachine, Dinky Toy e.a.
blikken speelgoed van voor
1960. Gratis taxatie.
Tel. 0297-778469
Aangeboden:
Emaillen reclamebord met afbeelding. Ook andere reclame
items jaren 50.
Tel. 0297-778469

KOTeleT sUisse

100 gr.

€

1.25

laMssHOarMa

250 gr.

€

3.75

150 gr.

€

2.25

150 gr.

€

1.65

(Karbonaadje gevuld met ham/kaas)

Eigen fabrikaat

baCON

Eigen fabrikaat

eiersalade

2.20

brOOdje eiersalade + baCON €

slagerij WiM WOUTers
Pr. Christinalaan 135 • UiTHOOrN • Tel. 561938

Gratis kabaal

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

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

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
-

Eén bon per week
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,Géén personeels- of zakenadvertenties.
Géén werk gevraagd of aangeboden.
brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag 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 en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Borrelpraat of kritiek

Gevonden
- Pieter Joostenlaan ter hoogte van peuterspeelzaal en brandweer in
Wilnis, grijze kat met witte buik, poten, neus en onder de kin.
- Wethouder van. Damlaan in Wilnis, wit/grijze cyperse poes.
- Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, “Noorseboskat”. Bruin/beige/grijs.
- Tuin Waverveen in Waverveen, grijze kat.
- Oostzijde in Waverveen, wit/zwarte moederpoes met 3 zwart/
witte kittens.
- Oostzijde in De Hoef, cyperse kat. Witte teentjes voor en witte sokjes
achter.
- Langs de Amstel ter hoogte van botenhuis in Uithoorn. Schildpadpoes.
- Ringdijk in Wilnis, grijs-cyperse kat.
- Bozenhoven in Mijdrecht, wit/zwarte poes. Heeft blauw bandje
met half adreskokertje om.
- Roland Holstlaan in Uithoorn, witte angorapoes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Newfoundlander. Zwart teefje van 6 jaar. Zoekt met spoed een
nieuw tehuis. Zij kan goed bij kinderen en andere honden. Is lief en
speels en heet “Kyara”.

Natuurexcursie met IVN
in parkbos Gunterstein
Regio - IVN natuurgidsen vertellen
u alles over de natuur- en cultuurgeheimen van het parkbos Gunterstein komende zondag 7 november
om 14.00 uur. Voor kinderen vanaf 4
jaar is er (zonder ouders) een spannende natuurbelevingstocht.
In Breukelen ligt het Landgoed Gunterstein. Breukelen wordt als plaats
voor het eerst vermeld in 838 na Chr.
Het landgoed van ongeveer 115 ha.
groot is gelegen op een oeverwal
langs de Vecht. Het park en het kasteel zijn ondergebracht in Stichting
Ridderstad Gunterstein, waar de
natuurliefhebbers deze middag dan
ook te gast zijn. Een groot deel van
dit parkbos is opengesteld voor publiek. Dit prachtige bos, waar u misschien weleens wandelt, heeft vast
nog veel geheimen: laat u verrassen!
Heeft u al eens goed naar het torentje gekeken, hoe zou het kasteel aan het torentje zijn gekomen?
Als u door de al ruim 160 jaar oude lindelaan loopt, zult u ontdekken waar Leentje Lotje leerde lopen
en waar het torentje vandaan komt.
De herfst geeft ook zijn kleuren en
schimmel ‘bloemen’. IVN-gidsen la-

ten u zien welke dat zijn. Het bos
kent veel vogelsoorten, wat een lieve lust is in het voor- en najaar. Met
een scherpe blik kunnen de holen
in de oude bomen ontdekt worden.
Veel kauwtjes en spreeuwen nestelen daarin en de spechten verrichten er hun timmermanswerk! Kortom, er valt veel te beleven in- en boven de grond in het parkbos.
De excursie duurt 1,5 uur. Deelname
is gratis; een vrijwillige bijdrage voor
de vereniging is welkom. Het is leuk
om een spiegeltje mee te nemen om
onder de hoeden van paddenstoelen te kijken. Er is geen parkeergelegenheid bij Gunterstein. Het is dus
raadzaam om met de fiets te komen.
De dichtstbijzijnde parkeerplaats is
op de Markt bij de AH. Het startpunt is bij de tweede ingang van het
parkbos.
U kunt zich aanmelden via de site
www.ivnvechtplassen.org. U kunt
daar ook aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van excursies in de toekomst. Eventuele inlichtingen over deze excursie zijn te
verkrijgen bij Henny Suidman, telefoon 0346-265317.

Wat attent van u, mijnheer Huub Mennen, om te reageren op onze vorige
column! De voorbeelden die u beschrijft zijn inderdaad walgelijk en beschamend. Toch – denk ik – hoeven u en ik niet heel erg lang te zoeken naar
voorbeelden in ons eigen land waar gesjoemeld is met gemeenschapsgeld,
grote overheidsprojecten faliekant verkeerd gingen of ronduit is gefraudeerd. Bouwfraude, havendienst, woningcorporaties etc. Je moet kennelijk stevig in je schoenen staan om niet geld weg te sluizen naar je eigen rekening of naar je kameraden als er veel geld langs komt. Dat is in Nederland zo en helaas ook in ontwikkelingslanden. Denk niet dat wij geen woede kennen als we werken in een land dat berucht is vanwege corruptie……
Maar als je dan goed om je heen kijkt realiseer je je dat die talloze kinderen
er echt niets aan kunnen doen dat hun regering vooral de eigen zakken vult.
Met dit gegeven kun je twee kanten op: je kunt uit cynisme denken “ze zoeken het maar uit” of je kunt juist investeren in het proces om die talloze
onmondige kinderen te leiden naar mondigheid, bekwaamheid, zelfrespect
en goed burgerschap, zodat zij later in staat zijn om hun toekomst in goede banen te leiden en af te rekenen met despotisme en corruptie. Wij hebben daar een mooi voorbeeld van in Wajir: daar hebben straatarme kinderen
“onze” middelbare school kunnen bezoeken en zijn nu student journalistiek
aan de universiteit van Nairobi. Deze groep, Wajir Live genaamd, maakt een
magazine voor de jongeren in Wajir en zij stellen met veel moed, compassie, sociaal besef en groot respect voor vrouwen misstanden in Wajir aan
de kaak. Zo hebben zij zelf research gedaan naar corruptiegevallen van de
plaatselijke overheid en die met naam en toenaam aan de oppervlakte gebracht. Dit soort jongeren zijn de hoop van de beschaafde mensen in Wajir en waar ook ter wereld.
Het geld van de stichting wordt altijd rechtstreeks naar onze partner en niet
via die overheid gespendeerd en dat werkt prima. Ik denk dat onze formule
van directe bestendige contacten met betrouwbare partners in het ontwikkelingsland een effectieve methode is. Er moet trouwens veel energie worden gestoken in die relaties. Denk niet dat we geen fouten hebben gemaakt
(ook daarover heeft Mirjam Vossen een lezenswaardig boek geschreven)
maar op cruciale momenten heeft onze stichting toch altijd weer de juiste
mensen op ons pad gehad. Hulp in conflictgebieden is overigens een
heel ander verhaal. Het lijkt haast onvermijdelijk dat daar zaken misgaan
en ik ben blij dat we nog steeds in een vreedzaam gebied aan opbouw mogen werken.

Winter Testdag bij
Van Kouwen Bedrijven

Regio - Op zaterdag 6 november
wordt door Van Kouwen de Nationale Opel Testdag, de Chevrolet
Winter Testdag en de Kia Testdag
georganiseerd. Alle autobezitters in
de regio kunnen tijdens deze dag
hun auto laten testen voor de winter. Deze test is gratis en kan bij elk
merk auto worden gedaan. Ook zijn
er diverse aanbiedingen op winterbanden, sneeuwkettingen en navigatiesystemen.
Daarbij organiseert Van Kouwen
morgen, donderdag 4 t/m aanstaande zondag 7 november in alle vestigingen de Open Dagen. Tijdens deze dagen is iedereen welkom om
binnen te kijken bij de vestigingen.
Bijvoorbeeld de nieuwe Opel vestiging in Hoofddorp maar ook de Alfa Romeo en Kia vestiging in Amsterdam Zuidoost is voor veel mensen nog onbekend. In Aalsmeer zijn

de modellen van Kia en Opel te zien
en kan de Chevrolet rijder nog altijd terecht voor onderhoud. Vermeij Uithoorn draagt niet de naam
Van Kouwen maar doet, als onderdeel van de Van Kouwen Automotive Groep, ook mee aan deze Open
Dagen. In Amstelveen en Amsterdam West worden er Opels en Chevrolets onderhouden en verkocht.
In de showrooms is er tijdens de
Open Dagen flink voordeel te behalen. Bij aankoop van een nieuwe
auto varieert het voordeel van 5000
euro bij aankoop van een nieuwe
Opel Corsa tot een gratis financiering en 1500 euro extra inruil. En alle
kopers van een nieuwe auto ontvangen een gratis iPad! Reden genoeg
om een bezoek te brengen aan de
Open Dagen bij Van Kouwen. Meer
informatie en openingstijden vindt u
op www.vankouwen.nl.

De zaken die u aandraagt zie ik zeker niet als borrelpraat, maar als serieuze kritiek op een serieuze zaak. Borrelpraat is als je - zonder je te verdiepen in de materie - beweert dat het toch allemaal zinloos is. Het ergste wat
ik heb gehoord was dat het probleem in Afrika zich dank zij HIV/Aids toch
wel vanzelf oplost... En als je de mensen in Afrika in de ogen hebt gekeken snijdt dit door je hart. Als we stellen dat ontwikkelingshulp noodzakelijk is, maar dat we zeer zorgvuldig moeten zijn en kritisch de gang van zaken moeten volgen en begeleiden, dan liggen onze standpunten misschien
toch niet zover uit elkaar.
Nogmaals dank voor uw ingezonden reactie.
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

ontvangt u geen ondersteunende
begeleiding meer op grond van
de AWBZ?

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk
en Inkomen en het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg.

In 2009 of 2010 heeft het CIZ, het Centrum
indicatiestelling zorg, herindicaties
uitgevoerd voor de functie ondersteunende
begeleiding op grond van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Als gevolg van deze herindicaties kan geen
of minder aanspraak gemaakt worden op
de begeleiding die voorheen uit de AWBZ
ontvangen werd. De begeleiding waarover
hier gesproken wordt betreft het bieden van
ondersteuning bij onder andere:
het organiseren van de huishoudelijke
activiteiten,
het onderhouden van sociale contacten,
het bieden van administratieve ondersteuning zodat de post wordt geopend en
de rekeningen tijdig worden betaald.

openingstijden inloopspreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur
wo. 13.30-15.30 uur
vr. 9.00-11.00 uur
telefonisch spreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur.
tel. (0297) 51 32 55
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur

Deze vorm van begeleiding is (gedeeltelijk)
uit de AWBZ weggevallen, omdat de overheid ervan uitgaat dat men in eerste instantie
zelf verantwoordelijk is om deze vorm van
ondersteunende begeleiding te organiseren.
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg voert voor
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn een
onderzoek uit om na te gaan of de inwoners
er in zijn geslaagd het zelf te organiseren of
dat het wegvallen van de ondersteunende
begeleiding nog steeds problemen oplevert.
Heeft u problemen met het wegvallen van de
ondersteunende begeleiding? Neemt u dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg. De contactgegevens van het Loket
vindt u links in deze advertentie.

Klanttevredenheidsonderzoek
Huishoudelijke Verzorging

openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur

Op 1 september 2009 zijn contracten
aangegaan met zeven zorgaanbieders voor
de levering van huishoudelijke verzorging in
Uithoorn en Aalsmeer. Tegelijkertijd is gestart
met een Zorgcatalogus. In de Zorgcatalogus
stellen de zeven zorgaanbieders zich voor
en is een “Ranking Zorgaanbieders” te
zien. De Ranking wordt gevuld door scores
op basis van het uurtarief, wachttijd en
cliënttevredenheid.
Voor het bepalen van de score voor de
cliënttevredenheid over de Zorgaanbieders,
is een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden onder alle cliënten die op de
peildatum (1 juni 2010) huishoudelijke verzorging (hebben) ontvangen van één van de
door het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn gecontracteerde Zorgaanbieders.
Er is naar 1016 cliënten een vragenlijst

telefonisch spreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.
tel. (0297) 51 31 31
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Te koop:
Om op te knappen herenfiets 25
euro, damesfiets 25 euro. Hindeloopen hangkastje 20 euro.
Tel. 0297-562094
Te koop:
Hr. colbert z.g.a.n. mt. 54 fijn geruit 10 euro. Leren reistoilettas antiek met inh. flesjes, enz.
8 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Anti mottenkast 15 euro. Salontafel v. hout ovaal i.pr.st. 20 euro. Lepelrek v. edelstaal 6-dlg.
20 euro. Tel. 0297-563722

Bekendmakingen

Te koop:
Nw. in doos DE koffiezetapparaat DE Excellent 10SN de luxe
rood van 119 voor 70 euro.
Tel. 0297-561807
Te koop:
4 eetk. stoelen eiken met nw. rode kussens t.e.a.b. Z.g.a.n. kindertafel met 2 stoeltjes blauw
en okergeel 15 euro.
Tel. 0297-785500
Te koop:
Amazone wedstrijd jasje zwart
mt. 164 Harry’s Horse + blouse
Equipage 25 euro.
Tel. 06-55796011

Te koop:
Tas met plastic Meccano 10 euro. My first rummicub 5 euro.
Tel. 0297-530761
Aangeboden:
Uw antieke speelgoed kan
waardevol zijn. Trein, auto,
stoommachine, Dinky Toy e.a.
blikken speelgoed van voor
1960. Gratis taxatie.
Tel. 0297-778469
Aangeboden:
Emaillen reclamebord met afbeelding. Ook andere reclame
items jaren 50.
Tel. 0297-778469

verstuurd. 525 cliënten hebben de vragenlijst
teruggestuurd, een response van 52% van
de cliënten. Van de ondervraagden is 92%
ouder dan 65 jaar. De cliënten jonger dan
65 jaar zijn kritischer in hun antwoorden.
De cijfers die beide groepen geven over
de tevredenheid over de medewerker zijn
vergelijkbaar. De cijfers die de ondervraagden jonger dan 65 jaar geven aan de
Zorgaanbieder (als organisatie) liggen een
stuk lager in vergelijking met de ondervraagden ouder dan 65 jaar. De gemiddelde
tevredenheid van cliënten jonger dan 65
jaar is hierdoor een stuk lager. Veel cliënten
geven in de vrije opmerking aan dat de
vervanging bij ziekte/vakantie van de hulp
nog veel te verbeteren valt.
Naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek ziet de Ranking op basis

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201 a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks achter OudhuyzerwegH
16a, Wilnis,
E
tel. 0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326
* Te koop:

Voor de echte fans:
geborduurde kussens van Elvis, Laurel & Hardy.
Voor de kinderkamer:
klokken van Cars, Winnie
the

Pooh. Ook kraamcadeautjes
en kaarten.
Tel. 0297-265126

Het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn (G2) kan op grond van de
Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) en de
Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (Ioaz) regels
vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden
op grond van deze wetten.
Het dagelijks bestuur heeft op 6 oktober 2010 de periode van geldigheid
van de Beleidsregels Maatregelen
Ioaw en Ioaz 2010 verlengd tot het in
werking treden van de Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz 2010.

van tevredenheid er als volgt uit:
1. Flexicura en Thuiszorg Aalsmeer
(gedeelde eerste plek)
2. Amstelring
3. T-zorg
4. Thuiszorg Service Nederland/
Axxicom Thuishulp/
Algemeen Thuiszorgbureau
Van de Zorgaanbieders op de gedeelde
vierde plek was het niet mogelijk om de
tevredenheid van cliënten te meten, omdat
er geen onderzoeken retour zijn ontvangen
van cliënten die hulp ontvangen van deze
Zorgaanbieders. Dit is niet vreemd, omdat
de overgrote meerderheid van de cliënten
ervoor gekozen hebben, hulp te ontvangen
van Amstelring en Thuiszorg Aalsmeer.
De uitgebreide versie van de Ranking
(inclusief puntenverdeling en uitleg) is
digitaal te raadplegen op de websites van
de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl en
gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl.

940.017 Uitnodiging • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100% • 210x148 mm • FC

No-risk Polis
Proefplaatsing
Leer- en Stageplaats
Speeddaten
Advies
Subsidies
Regelingen
Begeleiding
Premiekorting Leertraject
Loonkostensubsidie
Vacatures

Voortaan direct antwoord
op al uw vragen...

940.017 Uitnodiging A5.indd 1

25-10-10 16:26

lancering
Werkgeversservicepunt
Amstel-Venen

De komende jaren zal er een krapte op de
arbeidsmarkt in verschillende sectoren
optreden. Vraag en aanbod moeten meer
op elkaar worden afgestemd. Het Werkgeversservicepunt kan ondernemers hierbij
helpen. Hier kunnen ondernemers terecht
voor alle vragen over opleidingen, vacatures,
bemiddeling, scholing, proefplaatsing, subsidie en personeel!
Op maandag 15 november lanceren de
wethouders van de deelnemende gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De Ronde
Venen, Abcoude en Ouder-Amstel samen
met het UWV Werkbedrijf officieel het
Werkgeversservicepunt.
U bent van harte welkom bij de lancering
aanwezig te zijn. De bijeenkomst duurt van
17.00 tot 19.00 uur en wordt gehouden in en
om de raadzaal van de gemeente Amstelveen.
U kunt speeddaten met onze experts en al
uw vragen stellen. We sluiten af met een
borrel. Wilt u uw komst bevestigen vóór
8 november via www.wsp-amstelvenen.nl of
via info@wsp-amstelvenen.nl

DE NIEUWE
DE NIEUWE COLLECTIE C
MONTUREN
MONTUREN IS BINNEN!
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LET OP!
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vakkundig tegen
scherpe prijs.
Bel vrijblijvend:
Tel. 06-53332372
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende
prijsopgave.
Bel: 06-53332372
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* Zin in theater? Kijk op: www.
toneelverenigingkudelstaart.nl.

Te koop:
Pooh zw. tasje 5 euro. Pooh
schooltasje 5 euro. K3 schooltasje 5 euro. Rugtas PQC nw.
7,50 euro. Keukenweegschaal
nw. 7,50 euro. Klompen mt. 46
15 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Gezichtsbruiner 15 euro. Koffer
20 euro. Houten speelkist 25 euro. Combi kl. tv 45 euro. Combi
kinderwagen 75 euro. Gereedschapskoffer 20 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Winterbanden 4x 195/65-R15H
+ alu velgen o.a. Folf 4, Toyota,
Seat Leon 5-gaats 6.0 400 euro.
Tel. 0297-532570
* Te koop:
Zelfgemaakte zeepkettingen
va. 3,50 euro. Opbrengst is voor
Kika en KWF. Ook op kleur te
bestellen. Tel. 0297-342517

AdvertentieKriekSep2010.indd

*U kunt nu al profiteren van deze actie-aanbiedingen!

*U
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• INFO@EDKRIEKOPTIEK.NL
WWW.EDKRIEKOPTIEK.NL
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Samenwerking met AJAX
doet F-jeugd genieten
Uithoorn - De F1 van Legmeervogels heeft op 13 oktober jl. meegestreden op het jaarlijkse HETT Toernooi bij AJAX op de Toekomst voor
tweedejaars F jeugd. Voor de F3 was
het zover op 20 oktober jl. als eerstejaars F jeugd.
Op het jaarlijks terugkerende HETT
Toernooi strijden de F teams van
Hoofdklassers,
Eersteklassers,
Tweedeklassers en Topklassers met
elkaar om de eer op de Toekomst.
Deze teams worden aangevuld ondermeer door teams afkomstig van
clubs waar AJAX een samenwerkingsverband mee heeft zoals bijvoorbeeld Legmeervogels.
Voor zowel de spelers als de begeleiders is dit prachtig georganiseerde toernooi elk jaar weer een hoogtepunt.

zeer goed spelende F1. Was de F1
de poule doorgekomen hadden er
nog mooie dingen kunnen gebeuren. AJAX F1 won uiteindelijk het
toernooi verdiend.

Positie kiezen bij Bridgevereniging De Legmeer

Wisselvallig
Met heel wisselvallig en bij vlagen
zeer slecht weer, was op 20 oktober jl. de beurt aan de F3 om de eer
van Legmeervogels op de Toekomst
hoog te houden. En dat heeft de F3
met verve gedaan. In 4 poules van 6
clubs werd er gestreden om bij de
eerste 2 van de poule te horen om
in de kwartfinale terecht te komen.
De F3 kwalificeerde zich glansrijk
als eerste in de poule en mocht de
kwartfinale spelen. Helaas werd wel
in de kwartfinale duidelijk dat de
vele regenbuien en het grote aantal
wedstrijden de energie had weggehaald bij de F3. De F3 strandde dan
ook in de kwartfinale maar kan terugzien op een geweldig gespeeld
toernooi. Ook hier werd overigens
AJAX toernooi winnaar.
De samenwerking met AJAX maakt
het mogelijk dat bijvoorbeeld de F
jeugd dit soort mooie toernooien
kan spelen wat zeer goed voor de
ontwikkeling is van de spelertjes.
Voor AJAX is een goede ontwikkeling van talenten van amateurclubs
ook zeer belangrijk voor eventuele
doorstroming zodat hier met recht
gesproken kan worden van een samenwerking met als doel het spelpeil hoog te houden.

Uithoorn - Met nog twee avonden
te gaan wordt er inmiddels steels
gekeken naar de onderste en bovenste vier plaatsen op de ranglijsten. Immers hier wordt beslist op
overleven of niet en wellicht de volgende ronde een rang hoger uit te
mogen komen.
In de C- lijn deden Tini Geling &
Jo Wevers goede zaken door met
57,50% eerste te worden. Het bracht
ze op een voorlopige derde promotie plaats met een gemiddelde
over drie zittingen van 54,86%. De
tweede plek werd deze avond gedeeld door drie paren. Mick & Sybren Frantzen verrasten toch wel
door het keurige percentage van
54,58%. Hiermee ontstegen ze tenminste duidelijk de laatste plaatsen.
Anneke de Weerdt had deze avond
partner Klaas Verrips verruild voor
Co en benutte de 54,58% voor het
naderen van de top vier. To van der
Meer & Anne Tolsma lieten met hun
54,58% zien er toch weer bij te horen. Hans & Sonja Selman consolideerden met hun score van 54,17%
hun tweede plaats in het klassement en Tini van Drunen & Wouda
Roos gaven weliswaar met 51,67%
wat terrein prijs, maar voeren toch
het klassement aan met een gemiddelde van 56,94%.
In de B- lijn vinden de schermutselingen zowel bij de onderste als de
bovenste vier plaats.
Andre van Herel & Cora de Vroom
hebben nu echt de smaak te pakken
en lieten met een top van 67,50% de
gehele vereniging achter zich. Het
bracht hen, na een aanvankelijk wat
moeizame start op de tweede plaats
gemiddeld, met nog maar minieme
achterstand op nummer één. Deze
plaats wordt ingenomen door een
ander sterk duo, Tom de Jonge &
Herman Vermunicht.

Krachten
De F1 heeft samen met 47 andere teams verdeeld over 8 poules de
krachten gemeten. Alleen de nummers 1 van de poules plaatsen zich
voor de kwartfinales. Het moet gezegd dat de F1 een meer dan uitstekend toernooi heeft gespeeld met 5
poulewedstrijden van 14 minuten,
waarbij helaas 1 wedstrijd en wel
tegen Omniworld zeer vreemd verliep met een hoop pech. In een tijdsbestek van 14 minuten werd er maar
liefst 7 keer gescoord met als eindstand 4-3 voor Omniworld. Het vervelende hiervan was dat de F1 samen met Omniworld op de eerste
plaats in de poule eindigde waarbij de F1 zelfs ten opzichte van Omniworld een doelsaldo had van + 8,
maar door de regel van het onderlinge resultaat toch werd uitgeschakeld. Een hard gelag voor de verder

Tweede
Door deze avond tweede te worden
met een uitstekende 61,50% blijven

ze volop in de race. Ook Renske &
Kees Visser blijven goed volgen als
vierde met 54,50% en een derde
plaats in het klassement. De nummers drie van deze avond, Heleen
& Mees van der Roest, zijn een verhaal apart! Na een desastreus begin
met twee avonden van dik onder nul
trad nu de dooi in en kwam de zon
weer door met een prima 57% precies. De ontsnapping aan, lijkt ingezet. Tini & Johan Lotgerink kwamen
deze ronde ook moeizaam op gang.
De vijfde plaats met 51,25% geeft
weer hoop voor de toekomst.
In de A- lijn dreunt de coupe van An
& Jan van Schaick nog na. Ze staan
nog steeds bovenaan en hun vijfde
plaats van deze avond met 53,87%
mocht er ook weer zijn.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister naderen echter met een eerste
plaats en 66,37% met rasse schreden. Rita Vromen & Henny Westendorp tekenden nu voor een tweede
plaats en een zeer mooie score van
61,01%. Gehoord hun evaluatie gesprekken kan het zelfs nog beter!
Jan Egbers & Ben Remmers ontdeden zich gedecideerd van de doem
van de avonden ervoor. Nu derde met 58,63% bracht waarschijnlijk het vertrouwen in eigen kunnen
weer helmaal terug. Jan Schavemaker & Lijnie Timmer werden vierde
met 55,65%, welke plaats ze ook in
de tussenstand innemen.
Onderin is het moeilijk geworden
voor Marijke & Ger van Praag en
ook bij Floor Janssen & Tonny de
Jonge moet alle hens aan dek.
Bridgen is leuk, spannend en gezellig. Wilt u dat ook ervaren kom
dan spelen bij BV De Legmeer, elke woensdagavond vanaf 19.15 uur
in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen: Gerda Schavemaker tel; 0297 567458 of E-mail niekschavemaker@hetnet.nl

Slechts vier 60+ers
bij bridge B.V.K.

Uithoornse SV Amstelland
IJsclub van de week
Uithoorn - De Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland is deze
week ”IJsclub van de week”.
Op de nieuwe website “www.
schaatsen.nl”, een initiatief van de
KNSB in samenwerking met hoofdsponsor KPN, wordt wekelijks speciale aandacht besteed aan een
schaats- of ijsclub. SV Amstelland is
de eerste club in Nederland aan wie
deze eer te beurt valt en waarover
een leuk artikel op de nieuwe site
is te vinden.
Bij SV Amstelland kunnen zowel
beginners als ervaren schaatsers
trainen om hun schaatstechniek
te verbeteren Dat geldt voor zowel
de jeugd van 6-12 jaar (het jeugd-

schaatsen) als voor de oudere jeugd
van 12-18 jaar en natuurlijk ook
voor senioren.
Niet alleen in de winter is SV Amstelland actief, maar ook daarbuiten vinden er aan schaatsen gerelateerde activiteiten plaats, zoals droogtrainingen, poldersport en
“sociale activiteiten”. En mocht het
streng vriezen, dan gaan we in clubverband op het echte hollandse natuurijs profiteren van de op kunstijs
opgedane vaardigheden.
Inlichtingen worden graag verstrekt
door Wietze Boomsma (telefoon
0297-56 46 05). Voor alle informatie
over zie: www.svamstelland.nl.
De naam van de nieuwe website van
de KNSB: www.schaatsen.nl

De Kwakel - De kop van dit artikel
heeft geen betrekking op de leeftijd van de meeste BVK leden, want
die ligt dik boven de 60, maar op het
aantal paren dat op de 3e speelavond van de 2e parencyclus een
score van meer dan 60% wist te behalen. In alle lijnen scoorden alleen
de nummers 1 boven die toch wel
wat magische grens. Een score van
50% of meer wordt algemeen als redelijk tot goed beschouwd, scoren
boven de 60% geeft echter wel een
bizonder prettig gevoel.
De allerhoogste score van de avond,
tevens een nieuw seizoensrecord,
vinden we in de A lijn en wel bij
Jaap en Geke Ludwig. Meld je de
ene week dat zij met scores rond
de 55% hun ‘normale nivo’ halen,
de week daarop halen zij dan direkt
uit en laten maar liefst 67,67% optekenen en dat op een avond waarop
in deze lijn prachtige spellen langs
kwamen met meerdere slems.
Elly Strijbos en Jos Bader gaan elkaar steeds beter begrijpen en dat
resulteerde in een score van exact
55%, waarmee zij de gedeelde nummers 3 en 4, te weten Wim en Rita
Ritzen en Jaap Verhoef en Anneke
Karlas (daar zijn ze weer eens een
keer) bijna 1% voor bleven.
Ab en Riet van Nieuwkerk kenden,
na hun promotie uit de B lijn, een
voortvarende start in deze cyclus,
maar deze week konden zij geen
potten breken en bleven zij steken
op de ondankbare 13e en daarmee laatste plaats. In de totaalstand
gaan Dick Elenbaas en Andre Verhoef nog aan kop, maar de kapers
liggen op de loer.
In de B lijn wist Joop de Jong met
supersub Adrie Voorn alle aandacht op zich te vestigen door hier

1e te worden met bijna 64%. Loes
en Frayo Fritschy trokken de vorige
week ingezette lijn naar boven door
en zij eindigden als 2e met 58,3%.
Cor Hendrix kan op zijn vakantie aan de andere kant van de grote plas een toast uitbrengen op zijn
partner Bep Verleun, want zij wist
met invalster Joke Lenting bija 54%
bijeen te spelen en won daarmee de
bronzen plak.
An van der Poel en Agnes de Kuyer hebben samen wel eens beter gepresteerd dan deze avond in
het sfeervolle Dorpshuis De Quakel,
want ondanks een 40+ score sloten
zij de rij.
In de totaalstand gaan Piet van der
Poel en Gerard de Kuyer pontificaal
aan de leiding.
In de C lijn haalden Klaas en Paula Kniep uit met 61,25% en daarmee nestelden zij zich ook in de top
3 van het totaalklassement, met dus
uitzicht op promotie naar de B lijn.
Jannie en Nico Koning deden goede
zaken met een score van bijna 58%,
waarmee ook zij een flinke sprong
maakten in de totaalstand. Addie de
Zwart en Hetty Kesting werden deze
week 3e met precies 55%.
Helen Conijn had het deze avond
erg druk met wat storinkjes in de
computer en mede daardoor kon zij
met partner Ineke Hilliard bridgend
niet imponeren. Daar staat tegenover dat zij en haar companen Hans
Wagenvoort en Jos Bader, die gedrieën de taak van Cor waarnemen,
op de waardering daarvoor van de
overige leden van de club mogen
rekenen, een waarderingsscore van
ruim boven de 60% (en dat is dus de
4e!) In de totaalstand staan Ria Bulters en Ans Nieuwendijk met 57,7%
gemiddeld over 3 avonden op kop.

Zes nul overwinning voor
Legmeervogels B1 zat
Uithoorn - Naast D.O.V.O is Vriendenschaar de meest verre tegenstander voor Legmeervogels. De
wedstrijd begon wat met vertraging omdat de scheidsrechter niet
accoord ging met de kleur van het
keepersshirt van Vriendenschaar.
Uiteindelijk werd om om 15.10 afgetrapt. De eerste helft was van beide partijen niet goed. Met name in
de opbouw werd door Legmeervogels de ruimte onvoldoende benut,
en werd het baltempo te laag gehouden. Toch vond Legmeervogels
al in de tiende minuut het net (Sven)
door voorbereidend werk van Yorick. Legmeervogels was de bovenliggende partij, maar verzuimde in
deze fase verder afstand te nemen.

Vlak voor rust maakte de Vriendenschaar spits zijn tweede (domme)
overtreding, en kon inrukken met
twee keer geel. In de rust werd afgesproken bij balbezit meer en sneller de ruimtes te benutten, en dit
werd dan ook veel beter uitgevoerd
door Legmeervogels. Sven, Robin,
Jeroen, Sven en Noud zorgde uiteindelijk voor een 0-6 einstand, welke
nog veel hoger had kunnen uitvallen wanneer alle kansen waren benut. Maar natuurlijk was LMV tevreden met de drie punten, waardoor
de vijfde plaats op de ranglijst weer
werd heroverd. Volgende week staat
een mooi affiche op het programma,
namelijk thuis tegen koploper RODA 23.

Terechte nederlaag voor
KDO in Amstelveen
De Kwakel - Na het competitieloze weekend van vorige week, speelde KDO 1 afgelopen zondag in Amstelveen tegen NFC/Brommer. NFC/
Brommer, net als KDO vorig seizoen
gepromoveerd uit de vierde klasse,
stond voor aanvang van de wedstrijd op de derde plaats. De wedstrijden tussen KDO en NFC/Brommer stonden de afgelopen seizoenen altijd garant voor veel spektakel en spanning langs de lijn. Daar
bleek de wedstrijd van vandaag
echter een uitzondering op te zijn.
NFC/Brommer heeft zich afgelopen
zomer flink versterkt met een aantal technische en balvaardige aanvallende spelers. Door het snelle
en goed verzorgde positiespel van
NFC/Brommer had KDO direct zijn
handen vol om de Amstelveners in
bedwang te houden.
Na een kwartier spelen kwam NFC/
Brommer verdiend op voorsprong,
nadat een inzet in eerste instantie op de lat belandde, maar in de
rebound was het wel raak, 1-0. De
grootste kracht van NFC/Brommer
was deze middag de voorhoede.
Met twee zeer begaafde individuele spelers aan de zijkant en een sterke fysieke spits zal dit team het nog
vele ploegen erg lastig gaan maken deze competitie. KDO kon geen
vuist maken en mocht blij zijn dat er
met 1-0 gerust kon worden.
Gelijkmaker
In de tweede helft kreeg KDO iets
meer grip op de Amstelveners en
was in de 65e minuut dichtbij de
gelijkmaker via Jochem Kok. De inzet van Kok ging echter van dichtbij naast.
Na deze mogelijkheid toonde NFC/
Brommer nogmaals haar klasse en
was dichtbij de 2-0, maar de lat behoedde KDO tot tweemaal toe voor
een grotere achterstand. In de 75e

minuut besliste NFC/Brommer de
wedstrijd definitief. Uit een vrije trap
van de rechterkant kon de sterke
Amstelveense spits de 2-0 binnenkoppen achter doelman Peter Onderwater.
Vijf minuten later maakte NFC/
Brommer optimaal gebruik van de
geboden ruimte en werd het nog
3-0.
De 3-0 overwinning van NFC/Brommer is terecht te noemen, want
KDO heeft eigenlijk geen moment
in de wedstrijd gezeten deze middag. Gelukkig kunnen de Kwakelaars zich volgende week revancheren voor het eigen publiek tegen HBC. De Heemsteders pikten
afgelopen zondag knap één punt af
van koploper ZSGO/WMS. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt
nu vier punten. KDO is er alles aangelegen om het fysiek sterke HBC
de voet dwars te zetten om hopelijk
een goed resultaat neer te zetten.
De wedstrijd begint om 14:00 uur in
De Kwakel, dit mag u niet missen!
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag
niet kunnen winnen in Haarlem tegen DSS 3. In een wedstrijd waarbij
de Kwakelaars minimaal driekwart
van de tijd de bal in bezit hadden,
kon KDO de bal niet achter de zeer
goedkeepende Haarlemse doelman
krijgen.
Het punt werd door DSS gevierd
alsof zij gewonnen hadden en voor
KDO was het een grote domper dat
zij niet wisten te scoren.
Aanstaande dinsdag (2 november)
om 19:30 uur speelt KDO 2 in de
tweede ronde van de beker tegen
ZSGO/WMS 2. Zondag om 11:30
uur staat de competitiewedstrijd tegen Zaanlandia 2 op het programma in De Kwakel. Zorg dat u erbij
bent! (foto Annemarieke Verheij).
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Spektakel in De Meijert!

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Wicked Jazz Sounds Band
Mijdrecht - Ruim honderdvijftig
mensen kwamen in De Meijert bijeen om dit spektakel van dichtbij te
beleven; een optreden in theatersetting van de Wicked Jazz Sounds
Band. Sommigen kwamen voor het
eerst in aanraking met de unieke
sound, anderen kenden de muziek
al langer en kwamen voor de muzikale hoogstandjes en het volle entertainment.
De tienkoppige band opende haar
voorstelling met de hit ‘Let The Music Guide Your Life’, een swingend
nummer waarbij men direct al niet
stil kon blijven zitten. De muziek
stond keihard wat, hoewel niet door
iedereen evenveel gewaardeerd,
met zich meebracht dat elke noot
tot in de botten was te voelen. Het
maakte de omstandigheden in ieder geval ideaal voor een optimale
beleving. Het repertoire van de Wicked Jazz Sounds Band is uniek en
enorm afwisselend, maar altijd is de
eigen sound van de band te herkennen. En die sound sloeg in als een
bom in De Meijert.
Zangeres Bernice van Leer leek de
zaal van begin tot eind in haar greep
te hebben. Mogelijk had het feit dat
haar voltallige familie in de zaal zat
iets te maken met wat zij op het podium presteerde, maar in ieder geval was men vol lof over haar zangkwaliteiten. Niet alleen over de zangeres sprak men met bewondering,
elk bandlid leek een enorm muzi-

kaal talent te bezitten. Van pianist
tot trompettist of achtergrondzangeressen, iedereen kreeg op het toneel de kans zichzelf in Mijdrecht te
presenteren en maakte er met veel
enthousiasme een feest van. Drummer Roël Callister gaf een adembenemende solo van bijna drie minuten en gitarist Laurens Priem gaf
in een intermezzo een rockimpressie waarvan de zaal bijna baldadig
werd. Als klap op de vuurpijl betrad
na de pauze rocklegende Thijs van
Leer het toneel voor een funky jazzimpressie met zijn dochter Bernice. Inmiddels stond toen minstens
de helft van het publiek voor het podium te dansen, iets wat we met de
evenementen van Cultura nog niet
eerder hebben meegemaakt.
Na afloop gingen de cd’s als warme
broodjes over de toonbank en zag
men aan de bar nog menig verhit
gezicht met glunderende ogen. De
Wicked Jazz Sounds Band heeft iets
los gemaakt in Mijdrecht en kan in
ieder geval rekenen op veel nieuwe
fans uit deze regio.
De volgende avond van Stichting Cultura vindt plaats op vrijdag 19 november in De Janskerk
in Mijdrecht. Dan brengen pianist
Jan Vayne en zangeres Petra Berger
De Ronde Venen in hogere sferen.
Kaarten kosten 15,00 euro en zijn nu
te reserveren via
www.cultura-drv.nl .

Uithoorn - Ons leven draait om onze relaties. De relatie met jezelf, je
ouders, je familie, je kinderen, je
partner, je buren, je baas of je werknemers. Goede relaties zijn dus van
het allergrootste belang, ze maken
ons gelukkig. Niemand wil dan ook
problemen in de relatie, toch overkomt het ons bijna allemaal. De
meeste problemen in relaties hebben te maken met verstoorde communicatie, vaste patronen, irreële
overtuigingen en huizenhoge verwachtingen. Relaties zijn constant
uitdagend. Ze roepen je voortdurend op creatief te zijn. Door iedere relatie, of dat nu is met je partner,
ouders, werkgever, kinderen, vrienden of vriendinnen, leer je steeds
beter ervaren wie je nu eigenlijk
zelf bent en wat jij zelf wilt. Relaties
brengen je altijd dichter naar je eigen kern, hart.
(H)erken de Waarheid & bevrijd
jezelf van de zware last!
Veel mensen leven niet het leven
dat ze zouden willen leven maar laten hun identiteit afhangen van verwachtingen uit de buitenwereld. Je
‘ik’ hangt ondermeer af van overtuigingen, je eigen etiket, keuzes, belangrijkste momenten en invloedrijke mensen. Authentiek leven kan
alleen als je beseft dat rollen en vaste denkpatronen je persoonlijkheid
beperken.
Wees eerlijk naar jezelf!
Ben je vastgelopen in een slechte relatie? Voel je je gevangen in
een baan waar je geen plezier meer
aan beleeft? Drink of eet je teveel?
Schreeuw je naar je kinderen zonder echte reden? Heb je nog maar
een kort lontje? Heb je je dromen op
één of andere manier laten varen?
Het ontkennen van gevoelens
Als je je ongemakkelijk voelt bij

het beantwoorden van deze vragen
dan wordt het tijd om eerlijk te zijn
naar jezelf! Pijnlijke herinneringen
en ervaringen uit het verleden kunnen een negatieve invloed hebben
op ons leven. Ze blokkeren ons en
staan ons eigen geluk & succes in
de weg. Net als vele anderen zul je
wellicht geneigd zijn om die vervelende kwesties te ontkennen en dus
liever weg te stoppen, terwijl ze je
eigenlijk wel in de weg zitten. Angst
om je ‘gezicht’ te verliezen.
De eerste stap naar liefde,
wees eerlijk naar jezelf
Ze verhinderen je jezelf te zijn en
jouw problemen echt aan te pakken. Zie de waarheid onder ogen en
durf eerlijk te zijn naar jezelf. Want je
kunt iedere dag opnieuw beginnen
om het geluk in eigen hand te nemen en jezelf te helen. Op deze manier kun je uit deze pijnlijke herinneringen en ervaringen juist kracht
halen voor de toekomst.
Sonja de Heer (relatie & gedragstherapeut) geeft je inzicht & advies
om vanuit een goed gevoel van ‘eigenwaarde’ weer liefdevol, eerlijk,
direct & duidelijk met de ander te
communiceren, waardoor relatieproblemen sneller en makkelijker
worden opgelost.
Wil je ook leren om weer vanuit
‘jouw eigen kracht’ te handelen en
leven? Schrijf je dan snel in voor deze workshop op zondag 14 november van 13.00 tot 16.00 uur bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg 30 in De Kwakel
(www.amstelhof.com).

Jarenlang zat er op gezette tijden een merel in de
appelboom. Hij at daar insecten of zat gewoon
van de zon en z’n uitzicht te genieten, overzag het
gebied en duldde geen ander klein grut in de boom.
Als een van onze rooie katers omhoog klom, vloog
hij vrolijk weg. Hij wist wel dat ze hem niet konden
deren. Soms hipte hij over de grond om een wormpje te happen. En als hij in de nazomer blauwe
bessen ontdekte at hij zich tonrond. De gele en
oranje bessen van de vuurdoorn liet hij zitten voor
tijden van nood. Pas als het gevroren had lustte
hij ze. We hadden erg veel plezier van onze merel
en zijn vrouwtje, vooral omdat hij in het voorjaar ’s
avonds en ’s ochtends zo mooi kon zingen. De buren noemden
hem trouwens ook ‘onze merel’ en misschien met meer recht, want
in hun tuin bouwde hij zijn nest.
Toen hij zo’n jaar
of vijf was en voor
een merel tamelijk bejaard, werd
hij wat trager.
Hij hipte kleinere
stukjes,
vloog
minder snel op en
liep het risico door
één van onze
poezen verslonden te worden.
Die hadden zich
eerder al tegoed
gedaan aan mereljongen.
Ze
haalden ze uit het
nest of aten ze als
de jongen bij een
vliegles neerstortten. Toen we dat
eenmaal wisten,
mochten
onze
katten
minder
naar buiten in de

Openingstijden stuntverkoop
Vrijdag 5 november van 14.00 tot
21.00 uur;
Zaterdag 6 november van 10.00 tot
15.00 uur.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

Inmiddels zijn onze rooie katers wat jaartjes ouder geworden.
Als echte heren-senioren krijgen ze seniorenbrokjes en vlees uit
seniorenblikjes. Ze jagen minder en mekkeren voor het raam als er
vogels in de boom zitten. En dat zijn er een heleboel: koolmeesjes,
pimpelmeesjes en soms mussen. Af en toe een roodborstje of een
winterkoninkje en vaak onze merelvrouw.
Ria Waal, IVN-natuurgids

Amicitia zingt Requiem
van Verdi in Burghtkerk
Uithoorn - Vrijdagavond 19 november a.s. vindt er een bijzonder concert plaats in Uithoorn: het Requiem
van Verdi. Toon de Graaf, dit jaar 25
jaar dirigent van COV. Amicitia, koos
dit werk voor zijn jubileumconcert.
In het Requiem komen twee hoofdgedachten voor.
Allereerst de bekommernis en bede
om de zielerust van de gestorvenen.
Daarnaast de vrees voor de verschrikkingen van de dag des oordeels. Beurtelings is er sprake van
ontroerende zachtheid en indrukwekkend geweld.
Het is een groots, meeslepend en
zeer boeiend werk. Maar liefst 120
zangers en 53 orkestleden gaan er
een prachtige avond van maken!
Muziekliefhebber, dit màg u niet

missen! En laten we er samen voor
zorgen, dat de Burghtkerk helemaal
vol zit, een mooiercadeau kun je niet
bedenken voor een jubilerend dirigent!
Naast koor en orkest werken aan dit
concert mee:
Marjorie Ginczinger
sopraan
Margareth Beunders
contralto
Marten Smeding
tenor
Nanco de Vries
bas/bariton
Plaats: R.-K. kerk de Burght aan het
Potgieterplein, Uithoorn. Aanvang:
20.15 uur
Toegang: 21,- euro (CJP/65+ betalen 20,- euro).
Kaartverkoop: Bruna aan het Amstelplein en Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Aan de
zaal vanaf 19.30 uur. Informatie: tel.
0297–567257/562727.

Knotgroep Uithoorn helpt
met onderhoud fortterrein
Uithoorn - Het Fort zo dicht bij de
Amstel is een bijzonder gebouw.
Maar ook de natuur op en rond het
fort is interessant. De zandige bodem, ooit nodig om het fort op te
funderen, speel hierbij een rol. En er
heerst een rust afgedwongen door
de fortgracht en de andere sloten
rondom.
Een keer per jaar helpt de Knotgroep bij het jaarlijkse onderhoud
van het fortterrein.
Dit jaar is dat op de Natuurwerkdag
2010, aanstaande zaterdag 6 november. Het werk bestaat uit het bijeenharken van het gemaaide gras
en met berries wegdragen naar

broeihopen. Daar kunnen allerlei
bijzondere dieren zich terugtrekken
om de winter door te komen.
Iedereen die op deze unieke plek in
de natuur wil werken, wordt uitgenodigd om te komen: vanaf 9 uur bij
de ingang van het Fort, bij de Grevelingen in Uithoorn.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Rond half elf is er koffie en thee, mét koek. Om 13.00
uur sluiten ze af met heerlijke soep.
Neem zelf een beker met lepel, en
stevige schoenen of laarzen mee.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk

Stuntverkoop Intersport DUO

Intersport DUO heeft speciaal voor
deze stuntverkoop een schitterende partij O’Neill winterkleding ingekocht welke met 40%-60% korting
aangeboden wordt.
Spectaculair is de partij restantmaten dames-, heren-, en kinder-ca-

Onze merel is in zijn zesde jaar een natuurlijke dood gestorven.
Ongeschonden lag hij onder de appelboom. Daarna hebben we
de merelzang een tijdje moeten missen. Intussen is hij opgevolgd
door een jonge merelvrouw.
Aanvankelijk meenden we dat er een lijster in de tuin zat, want
een jonge merel lijkt daar erg op. Een vrouwtje trouwens ook met
haar bruine snavel, bruine veren en gespikkelde borst. Maar nu
zich regelmatig een merelman bij de vogel voegt, weten we dat
het een merelvrouw is.
Zij zit nu in de appelboom voor de insecten, eet wurmen op de
grond en bessen van de struiken. Maar ze is niet kieskeurig en eet
in het vroege najaar al bessen van de gele vuurdoorn. Per maaltijd
schrokt ze er wel zo’n vijftien naar binnen. Na elke bes kijkt ze om
zich heen en wordt haar krop dikker en gaan de veertjes uitstaan.
Ze zingt niet, maar dat gaat haar man straks wel doen.

Vrijdagavond 19 november:

Aanstaande vrijdag en zaterdag:

sualsportschoenen. Ongeacht de
originele prijs betaalt u hiervoor
slechts 39,95 euro per paar of 69,95
euro voor 2 paar. Voor de kinder-casualschoenen geldt zelfs een nog
lagere prijs,namelijk 29,95 per paar
of 49,95 euro voor 2 paar.
De stuntverkoop is gratis toegankelijk en vindt plaats bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn/De Kwakel.

broedtijd en helemaal niet als de oude merel in de appelboom zat.
We troostten ons evengoed met de gedachte dat merels meer dan
één broedsel per jaar kunnen maken, dat ze niet zeldzaam zijn
en dat er wel een miljoen broedparen zijn in Nederland alleen al.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

U kunt telefonisch reserveren bij de
receptie op nummer: 0297-531855,
de kosten bedragen 25 euro p.p.
(maximaal 20 deelnemers).
Een betere verbinding met ons ‘Ware Zelf’ leidt tot een diepere verbondenheid met anderen.

Uithoorn - Aanstaande vrijdag 5 en
zaterdag 6 november organiseert
Intersport DUO een stuntverkoop bij
Amstelhof Health Club in Uithoorn.
U kunt profiteren van kortingen tot
70% op o.a.: casual-sportschoenen,
winterjacks, skibroeken, sweaters,
truien, pants, fitnesskleding, runningkleding, voetbalkleding, kindersportkleding en golfartikelen van
vele bekende topmerken!

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Merels
in de tuin

Zondag 14 november van 13.00-16.00 uur

Bij Amstelhof: Een goede
relatie begint bij jezelf!

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

‘Kom jij me halen?’

Regio - Ik ben Hélene en 51/2 jaar
oud. Ik heb vorige week woensdag
mijn baasje verloren.
Ik ben een kruising tussen een
blonde bouvier en een boxer en altijd vrolijk, daardoor wat onstuimig,
maar wel héél lief, ook met kinderen. Met andere huisdieren heb ik
(nog) geen ervaring.
Doordat ik een keer ben aangereden kan ik geen lange wandelingen
aan en met de fiets meelopen is ook
wat te zwaar. Verder ben ik wel helemaal gezond!

Ik lust alles en hoef dus geen (duur)
apart voer en ik kan goed alleen zijn.
Eigenlijk ben ik een héle makkelijke
hond.
Kom jij me halen ?
Bel naar 06-81523608.
Komende vrijdag 5 november ga ik
sowieso nog naar de kapper, dan zie
ik er weer mooi uit en 8 november
a.s. word ik gechipt en geënt.
Wanneer ik eind november nog
geen baasje gevonden heb, verhuis
ik naar het asiel in Osdorp en kun je
me daar ophalen.

Uithoorn - Volgende week woensdag 10 november begint om 19.30
uur een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”.in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond begint met
een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna kunt u het bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactieformulier invullen.
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt van 29 oktober t/m 24 november 2010 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentehuis, in
de openbare bibliotheek (gebouw
De Hoeksteen) en in Dorpshuis De
Quakel. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar op
www.uithoorn.nl Binnen deze ter-

mijn kan iedereen het voorontwerpbestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inloopavond bij te wonen een schriftelijke reactie zenden
aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420
AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen. Na verwerking
van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan
dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
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Toneelgroep Maskerade
sluit zomertijd in stijl af

De Kwakelse Veiling passeert
de twee miljoen
De Kwakel - Afgelopen zaterdag was voor de 51e keer de eerste avond van De Kwakelse Veiling.
Een avond van loven en bieden die
elk jaar weer vele honderden Kwakelaars trekt. Want wat is er leuker
dan de koop net voor je buurvouw
of zus weg te kapen, terwijl je ondertussen gezellig met elkaar staat
te praten. De veiling werd geopend
met een minutenlang applaus voor
twee overleden leden van het veilingcomité, Jan Nooteboom en Wim
van Rijn. De beide mannen hebben zich jarenlang ingezet voor de
veiling en hebben er aan bijgedragen dat aan het begin van de avond
de teller voor het Kwakelse verenigingsleven op 1.989.222,- stond. Dat
is de totale opbrengst van 50 jaar
Kwakelse veiling. Dat De Kwakel
deze avond over de 2 miljoen grens
zou gaan was zeker, de vraag was
alleen wanneer.
Traditie
De eerste koop ging traditiegetrouw
naar pastoor Wolderink die met het
beslissende bod van 220,- een levensmiddelenpakket binnensleepte.
Het eerste uur van de veiling zijn er
vooral veel kinderkoopjes. De zaal is
dan ook ruim gevuld met kinderen,
ouders, opa’s en oma’s, die hun kleine grut de kneepjes van het veilen
proberen bij te brengen. Als het wat
te enthousiast gaat, wordt schielijk

een kinderhandje door mama naar
beneden getrokken. De veilingmeesters, Arnout Overwater en Mathijs van der Knaap, staan echter op
scherp en checken bij het finalebod
of er wel ouderlijke goedkeuring is.
Even is er grote commotie in de zaal.
Uit een speelgoedpakket komt een
Feyenoord sjaal en pet. Wie durft er
na die grote nederlaag tegen PSV
nog vooruit te komen dat hij een
Feyenoordfan is. Maar ze zijn in de
zaal en het is Menno Turk die het
hoogste bod plaatst. Er vliegen achter elkaar kinderkoopjes door: een
excursie in het Enge Bos, een glijbaan, tractors, kinderfietsjes, voetballen en ander speelgoed.
2 miljoen
De teller kruipt langzaam naar de 2
miljoengrens. Om half tien valt de
eerste premie als de eerste 2.500
,-van de avond gehaald is. De snelheid komt er in want veertig minuten later staat de teller op 5.000,en dertig minuten later de 7.500,-.
Om half twaalf wordt de grens van
10.000,- bereikt. Tien minuten later
valt de grens van de 2 miljoen. De
winnaar van het hoogste bod krijgt
als premie een slagroomtaart en
een in glas geblazen Kwakeltje voor
op de schoorsteen. Een uniek speciaal voor deze mijlpaal vervaardigd
kunstwerk. Om middernacht wordt
burgemeester Dagmar Oudshoorn

door een zaal vol Kwakelaars toegezongen, omdat ze jarig is. Een mooier welkom kun je op je eerste Kwakelse Veiling als burgemeester toch
niet hebben. Half drie ’s nachts valt
de laatste koop. Een bos bloemen
gaat voor 60,- van de hand en daarmee sluit de eerste veilingavond af
met een stand van 23.529,-.
Aanstaande zaterdag 6 november
vindt de tweede veilingavond plaats
in de kantine van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Nieuwe bladzijde Aalsmeerse geschiedenis:

Ook Uithoorn leverde
61 mannen aan de VOC
Aalsmeer/Uithoorn - Tussen 1649
en 1795 dienden 205 mannen uit
Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen bij de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Over deze tot nog toe
onbekende deelname schreef Jan
Willem de Wijn het boek ‘Aalsmeerders bij de VOC. Avonturen in Afrika en Azië’, dat eind november als
nummer 9 in de Aalsmeerse Historische Reeks van de stichting Oud
Aalsmeer verschijnt.

Tijdens zijn studie geschiedenis aan
de Vrije Universiteit kwam Jan Willem de Wijn tijdens colleges Migratie & Arbeid op het spoor van de
website van het Nationaal Archief
vocopvarenden.nationaalarchief.nl.
Genealogen kunnen daar op familienaam zoeken, maar de website biedt ook de mogelijkheid om de
plaats van herkomst van een opvarende te selecteren.
Hier kwam De Wijn 189 mannen uit
Aalsmeer, 11 uit Kudelstaart en 5 uit
Kalslagen tegen. Uit de gegevens
over de schepen waarop ze voeren
en de bestemmingen waar ze heen
gingen, bouwde hij per opvarende
een database van 24 verschillende
aspecten. Die gegevens combineerde hij vervolgens met gegevens uit
notariële- en oudrechterlijke archieven in het provinciale Noord-Hollands archief, terwijl op lokaal ni-

veau genealogische informatie werd
toegevoegd uit 92 oude Aalsmeerse
stambomen.

Avontuurlijke reizen
Door het samenvoegen van die gegevens slaagt de auteur erin inzicht
geven over hoe het Aalsmeerders,
Kudelstaarters en Kalslagers verging in Afrika en Azië en aan boord
van de VOC-schepen. Ze kwamen
in Angola, Bengalen, Ceylon, Ciskei, China, Indonesië, de Kaapverdische eilanden, Mozambique, Taiwan en Zuid-Afrika. In het boek
worden 33 mannen gevolgd op die
reizen en wordt over hun belevenissen, die vaak avonturen waren, verhaald. Ze kwamen terecht in zeeslagen, hun schepen werden door Britten beschoten, ze vestigden zich in
Indië, ze ontweken Duinkerker kapers, waren getuige van slavenhandel, leden schipbreuk, maakten promotie, werden door inlanders vermoord of vonden een zeemansgraf.
Etcetera. Er gaat een lokale wereld
in internationale context open.
Uithoorn en Thamen
Omdat het aantal van 205 gevonden mannen uit Aalsmeer (met Kudelstaart en Kalslagen) erg hoog
voorkwam, is dat aantal vergeleken
met het grotere Amstelveen, waar in
dezelfde periode 181 mannen vandaan kwamen. Uithoorn (met Tha-

men) kwam niet verder dan 61 man,
terwijl Leimuiden (met Vriesekoop
en Bilderdam) 33 mannen leverde. Volgens De Wijn was in dienst
gaan bij de VOC niet alleen het gevolg van een vanaf einde zeventiende eeuw neergaande economie,
maar was het voor Aalsmeer ook te
wijten aan het verlies van een derde van Aalsmeerse agrarische gronden als gevolg van het afslag door
het Haarlemmermeer. Waarschijnlijk
heeft de sterke Aalsmeerse deelname aan de VOC ook te maken met
het feit dat in Aalsmeer scheepvaart,
vooral bij de visserij, al een belangrijke rol speelde. De ruime oververtegenwoordiging van Aalsmeerse
ambachtslieden als zeilmakers en
vooral scheepstimmerlieden bij de
VOC wijst daar ook op, meent De
Wijn.
In het boek besteedt de auteur ook
aandacht aan de namen van schepen waarop Aalsmeerders voeren. Hij wijst erop dat er geen schip
was dat ‘Aalsmeer’ heette, maar dat
er wel schepen met de naam ‘Amstelveen’, een ‘Tamen’ (1686-1691)
en een ‘Leimuiden’ onder VOC-vlag
voeren.
‘Aalsmeerders bij de VOC. Avonturen in Afrika en Azië’ is volgens de
planning van Oud Aalsmeer vanaf 20 november verkrijgbaar in de
Aalsmeerse boekhandels.

Bij de illustratie: Het VOC-schip ‘Ridderschap van Holland’ (midden) vergaat. Aan boord van dit schip voeren de
Aalsmeerse bosschieter Leenderts Jansz van Leeuwen, de onderbottelier Johannes Jong en de konstabel Cornelis
Claesz ooit mee. (Ludolf van Backhuysen/coll. Rijksmuseum)

Uithoorn - Afgelopen weekend
speelde Toneelgroep Maskerade
uit Uithoorn in het sfeervolle Alkwin
Theater aldaar drie voorstellingen van Midzomerstrandkomedie,
een tragi-komedie van de veelzijdige en populaire Haye van der Heyden. Donderdag werd een besloten
voorstelling gegeven speciaal voor
de relaties van hoofdsponsor Rabobank waarvoor een 100-tal bezoekers was uitgenodigd. Vrijdag en zaterdag kwamen nog eens ruim 350
mensen deze voorstelling bekijken.
De regie was in handen van Monique Greveling.
Inventief
Het toneel verbeeldt het levendige
strand van Menton, Zuid-Frankrijk.
Een verrassende vondst was het
‘opgeklapte’, gekantelde beeld van
het strand, waardoor de toeschouwers het strand als vanuit vogelperspectief konden bekijken. De spelers stonden tegen matelatjes tegen
de achterwand geleund maar het
leek wel of ze echt lagen te zonnen.
Heel inventief! Bovendien was er
ruim een kubieke meter zand op het
podium gestort zodat ook de motoriek van de strandgasten levensecht was. Dit alles gecompleteerd
met precies het juiste licht (leuk dat
ook nog en passant even getoond
werd uit welke kleuren licht dit werd
opgebouwd) gaf perfect de juiste
Zuid-Franse strandsfeer voor dit onderhoudende toneelstuk.
Greveling wist uitstekend weg met
de uiteenlopende problematieken
waarmee Van der Heyden zijn personages heeft opgezadeld. Zoals
bijna altijd gaat het bij hem over ’t
eeuwige spel tussen man en vrouw,
over gestrande huwelijken, onvervulde verlangens, angst, dood en
sexualiteit (in al zijn verschijningsvormen) maar hij weet deze thema’s meesterlijk te versmelten tot
een amusant geheel. En zo kon het
publiek genieten van een heerlijke
voorstelling met een boeiende balans tussen de verschillende personages en een mooie afwisseling van
humor en ernst.
We krijgen een aantal min of meer
toevallige ontmoetingen tussen de
badgasten te zien. De personages
spreken het publiek ook regelmatig
rechtstreeks toe wat een bijzonder
element in het stuk is. Ook is er een
(alwetende) verteller op het toneel
aanwezig die het gewoel van de vakantiegangers stuurt en regisseert
- af en toe ook even instapt in de

scène - en het tevens, van een afstandje, geamuseerd bekijkt en becommentarieert. Orfee Goedkoop
leidde spelers en toeschouwers van
opening tot slot, vlot en vaardig door
het stuk.
Hilarisch
De scènes tussen Greetje en Tjeerd
waren hilarisch. Manon Custers en
Theo Baas zetten zeer geloofwaardig een stereotiep Hollands stel met
twee kinderen neer die al hun verwachtingen van de vakantie letterlijk
en figuurlijk in het water zien vallen.
Zij, heerlijk volks en gefrustreerd,
hij, uiterst dominant, de vleesgeworden onbehouwen Hollandse proleet.
Hun jongste dochter Jantien (JT)
werd kinderlijk energiek en aanstekelijk speels gespeeld door Natalie Bakker. Hun 16-jarige zoontje
Germaine, met oorringetje en opgemaakte ogen, werd verbeeld door
een roze plastic emmer. De ordinaire ruziescène waarbij Tjeerd en
Greetje en passant ook nog een zakelijk gesprek voeren over het pakken van de koffers was meesterlijk.
De aan (voornamelijk mannelijke)
aandacht verslaafde Smikkie werd
lief en aandoenlijk lekker gespeeld
door Esther Meijer. Smikkie ging,
met alles wat zij te bieden heeft,
voor maximaal effect maar Meijer
liet achter dit masker van uiterlijk
vertoon en luchtigheid de vertwijfeling van Smikkie knap doorklinken.
Op het strand treffen we verder nog
twee oud-geliefden: Sara en Pieterpieter (Tonny Jansen en Michel
Rahn). Jansen speelt Sara wijs en
teder, met liefdevolle armen die van
alles te geven hebben, op zoek naar
harmonie en geluk. Rahn speelde
Pieterpieter, met zijn voorkeur voor
jong, puur en ongeschonden, bang
en breekbaar, onzeker, tegelijkertijd

Griezelfeest geslaagd
Uithoorn - De spanning is al meteen op de gezichtjes te lezen bij het
verzamelen op het Amstelplein, afgelopen zaterdagmiddag laat. Veel
geestig vermomde kinderen met
enge versieringen op hun gezicht.
De opkomst is boven verwachting
en dat is maar goed ook. De inspanningen van de vrijwilligsters (en ook
vrijwilligers) van Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal om op korte termijn een Halloweenparty in elkaar te
zetten, zijn niet voor niets geweest.
Eerst nog zoeken de griezeltjes in de
dop steun bij hun ouders, maar weldra moeten ze toch echt alleen het
enge bos in. Achter een hiphoppende Oma Krentenbol met haar bezem
aan naar de brandweerkazerne. Voluit heet oma:“Sulfietje Annaconde”.
Hoe kom je aan zo’n naam, dat onthoud je toch niet? Gelukkig mogen
de kinderen “Oma Krentenbol” zeggen. In de brandweerkazerne wordt
de hele griezelparade gastvrij ontvangen door alweer vrijwilligers
m/v, maar nu van de brandweer. Het
wachten is op het intreden van de
duisternis, want dan worden geesten pas actief. Enge films moeten de kleine en de grote griezeltjes in de juiste stemming brengen.
Een glaasje limo met bedwelmend
drakenbloed helpt daarbij wel. Het
wordt al stiller in de zaal. Tijd voor
een bak patat-met en een bitterbal,
voordat ze het aardse bestaan verlaten en in het rijk der geesten belanden. Met verzadigde buikjes zakken de groepen griezels af naar de
“Zijdelse Zomp” voorzien van de geleverde knijpkatten. Wat een geluk

dat de weergeesten niet wakker zijn
geworden. Zo blijft het weer goed.
De ontvangst in het bos is al meteen
om door de grond te zakken. Een
gruwelijke geest belet de doorgang,
maar na enig onderhandelen is hij
tevreden gesteld. Verder maar weer.
Grommende geluiden, gillende
geesten, spinnenwebben en moeras
maken een behoedzame gang door
het enge bos noodzakelijk. Er kruizen nog een paar sprekende spoken en boze bosbewoners hun pad.
De kinderen luisteren geboeid en
na gedane beloftes maken de bosgeesten, griezels en heksen het pad

walgend van zichzelf én trots op zijn
zelfbeheersing tot dan toe. De roze plastic emmer werd zijn drama,
‘Even ’n heel klein beetje niet’. Met
alle commotie van dien. Rahn wist
met zijn broze karakterisering van
Pieterpieter de zaal muisstil te krijgen.
Margriet Slurink speelde Esmee,
die, alleen in Menton terwijl ‘man
Mark’ in Rome de bloemetjes buiten
zette, gedesillusioneerd tegen beter weten in probeerde te genieten.
Slurink zette met Esmee een krachtige en sterke vrouw neer, op zoek
naar gevoelens maar uiteindelijk,
bevrijdend, zichzelf vindend.
Macho en nicht
Zoals op elk strand was er ook hier
de afgetrainde, ijdele macho: Ruf
(Jasper Buffing), onwaarschijnlijk
tevreden met zichzelf. Hij put zich
uit in haantjegedrag en ego-geilerij
en zijn monoloog waarin hij zich beklaagt over de grenzeloze ondankbaarheid van de vrouwen voor al
zijn afzien is kostelijk. Maar uiteindelijk moet Ruf, daartoe gedreven
door Sara en Esmee, tot zijn eigen
opluchting toegeven dat hij ‘tussen
de lakens, anders geprefereerd’ is.
Buffing speelde zowel de macho als
de nicht meer dan geloofwaardig én
met een relativerende knipoog.
En ook zoals op elk strand wel te
vinden, was er ook hier ‘De man met
de erectie’, met ongegeneerde lef
gespeeld door Ronnie Baur. Rauw
en schurend, maar een volstrekt geloofwaardig en acceptabel personage. Knap.
Joost Wagemaker speelde Harry met z’n eeuwige gitaar, het ‘stille water, diepe gronden’. Harry redt
(in een prachtige slow-motionscène!) JT uit de golven, waaraan hij,
jaren eerder, zijn eigen zoontje (‘van
wie ik de naam niet meer kan uitspreken’) jammerlijk heeft verloren.
Wagemaker wist precies de juiste snaar te raken en zette met zijn
genuanceerde spel een mooi mens
van vlees en bloed op de planken.
De ‘onwaarschijnlijk zwarte neger’
compleet Noord-Afrikaans opgetuigd, werd, inclusief koeterwaals,
met verve gespeeld door Marcel
Paul. Bij zijn scènes had hij keer op
keer de lachers op zijn hand.
Staat Haye van der Heyden borg
voor een sterk geschreven stuk met
precies de juiste dramatische ontwikkeling, de spelers (én ondersteunende crew) van Maskerade staan
telkens weer borg voor een verrassende vormgeving ervan en daarmee voor een heerlijke avond echt
theater.
weer vrij. Uiteindelijk loodst Oma
Krentenbol haar hele gevolg zonder kleerscheuren naar het einde
van het bos. Een golf van opluchting
waart door de aspirant-trawantjes
en stoere strijdertjes. Op naar de
veilige armen van mamma’s en pappa’s en verder in bed nadromen.
Slaap lekker.
Als buurtbewoners mogen ze rustig stellen, dat dit initiatief een groot
succes is. Mede door de inzet van
vrijwilligers. Er mag dan ook geen
enkele twijfel bestaan over een dergelijk jaarlijks terugkerend evenement. Weet u gesteund door vele
enthousiaste mensen. Kan griezelen
een feest zijn? Ja, nou en of! Dat is
wel gebleken.
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Stichting Cardanus zorgde voor vertier!
Uithoorn - In Noord-Holland
was het de afgelopen week
herfstvakantie. Stichting Cardanus haakte hierop in en
zorgde voor enige dagen vakantievertier voor kinderen in
de leeftijdgroep van 7 tot en
met 13 jaar. Want niet alle kinderen kunnen er om wat voor
reden dan ook met hun ouders
een weekje op uittrekken. Vakantieplezier tegen weinig of
geen kosten, wat wil je nou
nog meer? Iedereen uit de
buurt en vanuit andere wijken
kon daar gebruik van maken.
Zo werd maandagmiddag 25
oktober in buurthuis ’t Buurtnest aan de Europarei een
kinderbingo georganiseerd.
De stichting heeft hier een
vestigingspunt. Stichtingsmedewerkster Natascha Halici
zorgde met haar collega Nasséra Achahboun in samenwerking met buurthuisbeheerder
Edwin Konijn en Jolanda van
Veen van Buurtbeheer Europarei er gezamenlijk voor
dat de bingo vlotjes verliep.
Tientallen kinderen maakten met of zonder een ouder
dankbaar gebruik van de middag waar een bingokaart 50
cent kostte. Daarmee kon een
kind een uur lang bingo spelen. Aan het spel waren kleine
prijsjes verbonden. Om die te
bekostigen moest er per kind
een kleine bijdrage voor een
bingokaart worden betaald.
Af en toe kregen de kinderen
iets lekkers en werd er limonade geschonken. “Het is fijn
te constateren dat relatief
vele mensen gebruik maken
van hetgeen in zo’n vakantieperiode wordt georganiseerd.
Zelfs ouders met kinderen uit
andere wijken dan de Europarei komen hier naartoe“, laat
Natascha weten die op dat
moment als coördinator optreedt. “Normaal doen wij in
samenwerking met buurtbeheer al veel voor de kinderen.
Buiten de vakantieperioden
organiseren we op gezette
tijden in ’t Buurtnest een
huiskamermiddag,
worden
er spelletjes gedaan, er is een
kinderatelier voor kinderen
die zich creatief willen uitleven, we houden voorleesmiddagen en er is zelfs huiswerkbegeleiding. Maar vakantie
zien wij als iets feestelijks, dus
maak je het ook wat feestelijk
voor de kinderen en dat wordt
erg gewaardeerd. Overigens
hebben wij op andere tijdstippen ook voor ouderen een
mooi programma.”
Woensdag 27 oktober waren
er twee sport- en spelprogramma’s georganiseerd in
Sporthal De Scheg. ’s Morgens
voor kinderen van 6 tot en
met 10 jaar en in de middag
van 11 tot en met 14 jaar. Er
was mogelijkheid voor zaalhockey, turnen, zaalvoetbal
en basketbal. Daar werd volop
en soms fanatiek gebruik van
gemaakt. Een en ander onder
leiding van medewerkers van
stichting Cardanus en Buurtbeheer Europarei. Vrijdag
werd in ’t Buurtnest een heuse
Halloweenviering georganiseerd. Groepjes kinderen namen daarbij deel aan een griezelspel waarbij lichaamsdelen
bij elkaar werden gezocht en
spoken en heksen vrijelijk
rondwaarden. ’t Buurnest was
daartoe door medewerkers
van Cardanus en Buurtbeheer
voor een deel verduisterd. Zij
organiseerden tevens het spel
en beeldden zelf de griezelfiguren uit. Zodoende kwamen
de kinderen in donkere ruimten binnen waar een lugubere
sfeer heerste. Brrrr….maar
wel leuk gedaan!
“Wij hebben er deze week veel
energie en tijd in gestoken,
maar het was best de moeite
waard. De kinderen hebben
genoten en daar doe je het
met elkaar voor.” Aldus een inmiddels hees van stem zijnde
Natascha Halici die mede namens haar collega’s spreekt.
Medewerkers van stichting
Cardanus en Buurtbeheer,
vrijwilligers, de beheerder
van ’t Buurtnest en Sporthal
de Scheg: namens de kinderen en de ouders hartelijk bedankt voor de medewerking
en de organisatie. Graag tot
een volgende keer!
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KOMT U OOK OP 5, 6 OF 7 NOVEMBER?

CATSMAN AUTO’S ZET ZICH
HERNIEUWD OP DE KAART!
Bij Catsman Auto’s – tot voor kort bekend
onder de naam Catsman Opel – kan iedereen, man/vrouw, jong/oud, het komend weekend zijn of haar hart ophalen. Ga meemaken wat Catsman Auto’s
inhoudt en maak kennis met de nieuwe
koers die wordt ingeslagen. Deze koers
is toekomstgericht! Catsman wil deze
nieuwe wending samen met u vieren!
U bent van harte welkom op één, twee
of alle drie de dagen komend weekend!
Wilt u alle drie dagen bij ons in het bedrijf kijken
en aan onze activiteiten deelnemen, dan staat het
u vrij om dit te doen. Neem gerust uw partner en
kind(eren) mee. Wij zien u graag komen en u bent
tot niets verplicht. Uw aanwezigheid legt u geen
windeieren, want als u uw auto - ongeacht merk
of leeftijd - meeneemt, wordt deze door ons gratis getest op diverse onderdelen.

de werkplaats kan afdalen om te zien hoe zoiets
eruit ziet. De bedoeling is dat bezoekende kinderen en jongeren die belangstelling voor het vak
hebben, onder begeleiding van het garagepersoneel enkele “monteurshandelingen” mogen uitvoeren, zoals het sleutelen aan een auto of het
schilderen/spuiten van een auto. Op deze manier
is het voor jongeren die graag monteur of autoverkoper willen worden mogelijk om alle facetten
van het autobedrijf te zien en mee te maken. De
bedoeling is dat de ouders intussen een aparte
ontvangst en rondleiding krijgen. Voor geïnteresseerden uit het bedrijfsleven wordt op het gebied
van lichte bedrijfswagens (van het merk Isuzu)
het nieuwste van het nieuwste getoond.

Update

Vrijdag 5 november wordt er gestart met de
ECO-dag. Dit is de dag van de ‘groenrijders’, de
bpm-vrije auto’s, de nieuwe Opel Corsa diesel en
dergelijke. Wethouder EZ Jeroen Verheijen zal het
‘3D-weekend’ omstreeks 16.30 uur openen. Het
evenement duurt die dag tot ongeveer 19.00 uur.

Waarom dit hernieuwde kennismakingsweekend
met Catsman Auto’s? “Omdat Catsman zijn toekomstige koers wil laten zien en bekendmaken”,
vertelt Frans Catsman. “Al meer dan vijftig jaar is
het autobedrijf Catsman actief en een bekende
speler in de plaatselijke en regionale automarkt.
Maar tijden veranderen, zowel technisch als organisatorisch. Ook commercieel worden er aan het
moderne autobedrijf van vandaag de dag andere
eisen gesteld. Dat heeft consequenties voor de
uitstraling en de naam van het autobedrijf. Catsman vond het tijd worden daar iets aan te doen
en zich meer op de toekomst richten. De bestaande expertises van het totale bedrijf zoals verkoop,
leasing, onderhoud, service en de klantvriendelijkheid blijven onveranderd. Alleen de lat in de
benadering, uitvoering en afhandeling wordt hoger gelegd en de nieuwe naam Catsman Auto’s
geeft een breder beeld van de bedrijfsactiviteiten.
Nieuwe technieken in de autowereld doen hun
intrede, internet speelt een steeds grotere rol in
de presentatie, informatievoorziening over type,
uitvoering en beschikbaarheid van auto’s. Emotie
en techniek gaan daarbij hand in hand. Dat begint
al bij het zien van de favoriete auto op de PC. Bovendien gaat Catsman Auto’s breed de markt in
met alle merken auto’s, dus niet alleen met Opel.
Kortom: het bedrijf ondergaat in al zijn facetten
een forse update.”

De tweede Dolle Dag

Virtuele showroom

Zaterdag 6 november kunnen liefhebbers ’s morgens om 7.30 uur deelnemen aan het Vroege
Vogel Ontbijt. Op deze dag wordt ondermeer de
‘Nationale Auto Testdag’ (Opel testdag) georganiseerd. Daarbij kan iedere bezoeker zijn of haar
auto, ongeacht het merk, bij Catsman Auto’s gratis
een technisch onderzoek laten ondergaan. Dit is
een controle op 18 punten. Na afloop van deze
controle krijgt u een verslag of er iets aan de auto
mankeert of niet. Bij goedkeuring van deze controle is het mogelijk om een Winterplan-certificaat
aan te schaffen voor 15,00 euro. Met dit certificaat
bent u verzekerd voor 7 vitale delen aan uw auto.
Mochten deze delen tijdens de winterperiode van
6 november 2010 tot 1 april 2011 het begeven,
dan worden deze delen gratis vervangen (vraag &
lees bij ons de voorwaarden). Vanzelfsprekend en
als vanouds kunt u onder het genot van een hapje
en drankje wachten op deze controle en ondertussen ons bedrijf bekijken en de virtuele showroom
proberen. En voor de liefhebber is er erwtensoep
met roggebrood en spek. Kortom: er is een warm
onthaal bij Catsman. Verder zijn er mogelijkheden
om op een informele manier vragen te stellen
aan directie en medewerkers, bijvoorbeeld over
de nieuwe uitstraling van Catsman Auto’s of de
verschillende automodellen. Ook de kinderen
worden niet vergeten, voor wie van alles te doen
is, tot en met schminken aan toe. Er is meer… laat
u verrassen!

Op korte termijn krijgt het garagebedrijf een flinke opknapbeurt. Bosch Car Service wordt daarin
een ruime plaats toegewezen. Dat is een allround
garagemerk, waardoor elk type auto van welk
merk dan ook bij Catsman Auto’s met de meest
geavanceerde middelen een perfecte technische
onderhoudsbeurt kan ondergaan. Verder is het de
bedoeling dat Catsman Auto’s de eerste virtuele
showroom van Nederland krijgt. Belangstellenden
kunnen dan modern en virtueel gaan ‘shoppen’,
alsof zij in een showroom staan met een verkoper. Een voorbeeld van dit hypermoderne gebeuren kan men komend weekend zien en ervaren
bij Catsman Auto’s. De schadeherstel-werkplaats
met autospuiterij, de reparatie- en onderhoudsgarage personenauto’s en de bedrijfswagenafdeling zullen ook een verandering ondergaan. Dit
is het domein van de technische specialisten en
het vakmanschap. Omdat Bosch Car Service erbij
komt, wordt universeel onderhoud van alle merken auto’s mogelijk. Dit zal voor een veel bredere
doelgroep aantrekkelijk zijn. “Ik durf te stellen dat
Catsman Auto’s een goede, goedkope en snelle
dienstverlening biedt. Particuliere autobezitters kunnen gratis één dag vervangend vervoer
krijgen tijdens de onderhoudsbeurt van de eigen
auto. Onze extra service: lease- en bedrijfsauto’s
worden bij een onderhoudsbeurt opgehaald en
teruggebracht bij het bedrijf. Dat zie je bij een
ander niet zo snel”, aldus Jacques Catsman. Doel
van dit alles is de klanten van Catsman Auto’s te
laten meeprofiteren van een breed aanbod aan
in- en verkoop van auto’s, leasing, verhuur, financiering en verzekering, onderhoud, reparatie en
schadeherstel. Alles onder één dak in een modern
toegerust autobedrijf dat de blik op de toekomst
heeft gericht. Ook na ons feestelijke weekend van
5 tot en met 7 november bent en blijft u van harte
welkom!

Drie Dolle Dagen
Volgens Frans en Jacques Catsman worden het
“Drie Dolle Dagen van Catsman Auto’s”.
Dit is ook de slogan van de actie die van vrijdag 5
t/m zondag 7 november a.s. gepland staat, met
als ondertitel ‘Catsman Auto’s, pure perfectie’.
Frans en Jacques organiseren samen met alle medewerkers van Catsman dit spraakmakende autoweekend. Want dit wordt het ongetwijfeld, gezien
de interessante, leuke activiteiten en aanbiedingen! Alle partners doen er aan mee, waaronder:
De Leasewinkel, Isuzu met lichte bedrijfswagens,
Bosch Car Service, Venema Advies uit Aalsmeer,
General Motors, middenstanders uit de omgeving,
enzovoort.

De eerste Dolle Dag

De derde Dolle Dag
Zondag 7 november staat in het teken van het
familie- en bedrijfsleven. Er zijn bijzondere
vrachtwagens, waarin kinderen met de chauffeur
een rondje door de omgeving kunnen rijden.
Ook wordt er een route door het bedrijf uitgezet,
waar men in de (schoongemaakte) smeerput van
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Legmeervogels (zon) sluit
eerste periode dramatisch af

Nel en Joop gaan voor
de dagprijs bij BVU

Uithoorn - De eerste acht duels in
deze competitie zitten er op en dat
wil ook zeggen dat de eerste periode is afgesloten. Een eerst periode waarin Legmeervogels niet heeft
gebracht waarop men had gehoopt.
De verwachting bij de start van de
competitie was toch wel dat Legmeervogels een woordje zou gaan
meespreken in de strijd om de drie
bovenste plaatsen. De praktijk is
echter dat Legmeervogels zich nu
bevind in de onderste regionen. Uit
acht competitie wedstrijden werden
slechts zeven punten gehaald. Daar
waar er vierentwintig te halen zijn
geweest. Ook de doelpunten machine stagneert behoorlijk, In deze
acht duel werden slechts 10 treffers
geproduceerd en krijgt Legmeervogels er 14 om de oren.
Het ontbreken van een scoren spits
is toch het grootste probleem bij
Legmeervogels. Er gaan te veel kansen verloren in de duels. Zo ook afgelopen zondag in de uitwedstrijd
tegen SV Nieuw West. In de eerste vijfenveertig minuten doet Legmeervogels zeker niet onder voor de
gastheren Er zijn ook in deze vijfenveertig minuten krijgt Legmeervogels de kans om de score te openen maar men weigert op doel te
schieten of men gaat veel te lang
door met de bal waardoor er altijd wel een been van de speler van
de thuisclub een duw tegen de bal
weet te voorkomen. . Aan de andere kant is het oppassen voor de watervlugge voorhoede spelers van SV
Nieuw West die regelmatig ver in
het strafschop gebied weten te komen maar gelukkig voor Legmeervogels staat hun vizier niet goed af-

Uithoorn - Op maandag 25 oktober speelde de BVU de 2e ronde in
de 2e parencompetitie. Nel de Ruiter bracht invaller Joop Smit mee en
dat bleek een uitstekende keuze te
zijn. De uitslagen:
A-lijn:
1 Stenny
& Herman Limburg
59,38%
2 Ada Keur
& Marion Wiebes
55,56%
3 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
55,21%
4 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
52,43%
4 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster
52,43%
6 Hans Wagenvoort
& Nel Bakker
51,04%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker
50,69%
8 An Pronk & Bert Pronk
50,69%

5 Tiny & Bram van Klaveren 54,17%
6 Greet & Henk Stolwijk
53,82%
7 Riki Spook & Lijnie Timmer52,43%
8 Dini Koudstaal
& Trudy Voost
52,08%

spreide maar wel goed voor de
overwinning. Alex van der Hulst was
ook weer boven jan. In een voor zijn
doen goede partij versloeg hij Karel
van der End. Kees Smit maakte de
7-0 overwinning compleet. Hierdoor
stijgen ze weer in de ranglijst.

B-lijn:
1 Nel de Ruiter & Joop Smit
2 Marijcke &
Gouke van der Wal
3 Bep & John de Voijs
4 Cees Harte & Jan Visser

Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Libre
In de C1 was Kees de Bruyn weer terug van een rondreis door Vietnam.
Nu gaat het gerucht dat Kees een
nieuw soort bamboe heeft ontdekt
waar je prima mee kunt biljarten. In
de uitwedstrijd tegen Jacobswoude
keek Kees lang uit naar een overwinning. Maar zelfs een serie van 49
kon niet verhinderen dat de punten
naar de tegenstander gingen.
Willem Wahlen heeft inmiddels zijn
draai gevonden in het team. Het
zelfvertrouwen wat enorm is gegroeid werpt nu eindelijk zijn vruchten af. 130 uit 12 beurten is een gemiddelde van boven de 10. Een prima resultaat. Het is dan weer jammer dat Hans van Eijk het voorbeeld
niet kon volgen. Hij moest zijn meerdere erkennen in een dame, Graddy
Borst. Dit is overigens geen schande
omdat Graddy al jaren in de top van
het vrouwen biljarten meedraaid.
In de C3 had het team van Ton Karlas een lastige avond tegen de Pepersteeg uit Roelofarendsveen. Ton
speelt de laatste weken zeker niet
slecht maar zijn tegenstanders doen
het altijd beter. Zo kan het zijn dat
Ton nog maar een paar punten gehaald heeft maar waarschijnlijk tijdens de winterstop toch word verhoogd. Dit zou dan weer inhouden
dat Ton waarschijnlijk helemaal niet
meer tot winst kan komen. Verzin
een list zou René Vingerhoed gezegd hebben.

Bridge bij Hartenvrouw

gesteld. Dat bij het ingaan van de
rust de stand dan nog 0-0 is, is gelet op het vertoonde spel tot dan toe
wel een juiste weergave.
Kans
Ook in de tweede vijfenveertig minuten krijgen beide elftallen de kans
om de score te openen maar door
goed werk van de beide doelverdedigers lukt dit niet. Legmeervogels
zijn nog heel dicht bij de openingstreffer als de ingevallen Robin Oussoren na een goede actie de paal
raakt.
In deze tweede helft dient ook een
speler van SV nieuw West met een
directe rode kaart het veld te verlaten. Legmeervogels speelt dan nog
zeker 20 minuten tegen 10 man. Het
spelen tegen 10 man gaat Legmeervogels de laatste tijd slecht af. Ook
nu loopt het weer verkeerd af. In de
terecht bijgeteld extra speeltijd weet
SV Nieuw West in de 92ste minuut
een snel uitgevoerde counter de
1-0 te score. Na deze treffer laat
de scheidsrechter nog zeker zeven
minuten doorspelen. Zeven minuten waarin Legmeervogels nog een
twee tal goede kansen krijgt om op
gelijke hoogte te komen. Helaas het
mocht niet zo zijn. Gelet op het vertoonde spel zou een gelijke stand
wel gerechtvaardig zijn geweest.
Aanstaande zondag start gaat de
tweede periode van start. De eerste
wedstrijd voor de Vogels is dan een
thuisduel tegen het Amsterdamse
DWS. Legmeervogels - DWS begint
om 14.00 uur. Om 12.00 uur speelt
Legmeervogels 2 thuis tegen de
Kon. HFC 3

Kom varen bij
de Waterwelpen!
Uithoorn - Bij de waterwelpen vaar je
op de Amstel, hier leren de Waterwelpen roeien en zeilen.
Bij roeien zit je minimaal met 4 personen in de boot. Je hebt een roeispaan
in je handen en met die roeispaan beweeg je de boot naar voren. Dit noemen ze roeien, ze hebben ook geleerd
wat bakboord en stuurboord is en nog
veel meer.
Bij zeilen moet je twee zeilen omhoog
doen en door wind te vangen kunnen
ze zeilen. Bij het zeilen en roeien ho-

ren commando’s die de welpen aan
het leren zijn. Ze hebben al de boot
mogen sturen. Je kunt ook gaan kanoën, maar dat doen ze als het mooier
weer is. Met slecht weer gaan ze binnen dingen doen. Ze hebben al spelletjes gedaan en figuur gezaagd en
naambordjes gemaakt met spijkers
en wol. Is het water wat voor jou kom
dan eens kijken op zondag van 10.0013.00 uur op de J.A. van Seumerenlaan 3.Voor vragen kunt u mailen naar
water.welpen@hotmail.com

Helaas weer nederlaag
voor Qui Vive dames 1
De Kwakel - Na een indrukwekkende start in de overgangsklasse was het de dames van Qui Vive niet gelukt dit door te zetten. De
nederlagen waren een feit. Bijna alles op 1 doelpunt verschil verloren.
En helaas ook afgelopen weekend
was het geen prijs schieten voor de
thuisploeg.

laas werd de strafcorner van Qui Vive niet benut.
Na een tijd heen en weer liet Qui Vive een enkele steek vallen en dat
werd bruut afgestraft door Push.
Hierdoor kwam het team vlak voor
rust op een 0-1 achterstand. Helaas
is dat de harde werkelijkheid in de
overgangsklasse.

De jonge ploeg uit de Kwakel moest
tegen Push uit Breda. Push wat ieder jaar meedraait in de top was een
goede tegenstander. Push had net
als Qui Vive een nieuw, jong team.
En wellicht was Qui Vive in staat om
tegen deze ploeg te stunten en dus
punten te pakken.

De tweede helft gingen beide ploegen verder in hetzelfde tempo. Maar
daar waar Qui Vive de kansen niet
kon afmaken maakte Push alle kansen waar. Waardoor de stand ineens
heel hard ging en Qui Vive achter zichzelf aan ging lopen. In vergelijking met de eerste helft was de
tweede helft een hele andere wedstrijd om naar te kijken en kwam
uiteindelijk een 0-5 eindstand op
het bord voor Push. Volgende week
spelen de dames uit in Breda en
zijn er weer nieuwe kansen om wat
puntjes te pakken.

De eerste helft waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. Zowel Qui Vive als Push kregen kansen.
De thuisploeg kreeg een strafcorner
waar Push er geen kon halen. He-

Plat Voorn als herboren
aan de biljarttafel
De Kwakel – De afgelopen week
stond de 8e competitieronde op het
programma van het district Veen en
Rijnstreek.
Dit betekent dat de 1e competitiehelft halverwege is. De teams weten
hun plek nu redelijkerwijs en weten
wat hun te doen staat om daar nog
verandering in aan te brengen. In de
driebandenn B1 klasse speelde het
team van Bart de Bruyn tegen Roelofarendsveen. Bart zelf was de laatste weken goed in vorm maar laat
zo af en toe ook wel eens een steekje vallen. Zo deze week ook. Tegen
tegenstander Casper Klomp was hij
niet opgewassen. 37 uit 49, dit houd
in dat Bart er 5 tekort kwam. Martien Plasmeijer deed het al niet veel
beter. Hij kwam tot slechts 23 caramboles uit 59 beurten. Plat Voorn
moest dus als derde speler aan de
bak om de eer te redden voor zijn
team.. In 30 beurten had Plat zijn
27 caramboles bij elkaar. Een heel
mooi gemiddelde van 0,900.
Hiermee pakte Plat in zijn eentje 3
punten. Dat is op zich een vermelding waard. Chappeau! Het team
van Piet Bocxe speelde uit bij de
Schelp. Piet zelf deed stinkend zijn
best om zijn partij tegen Cor den
Edel te winnen. Hij was ook hard
op weg, maar moest toch uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Cor. 3
caramboles te weinig.
Quirinus van der Meer liep weer te
dartelen rond het biljart op zijn eigen bekende wijze. Wijd gebarend
en slingerend met zijn keu, het
mocht echter allemaal niet baten.
Slechts 16 caramboles stonden er
op de teller. Gelukkig heeft dit team
dan altijd nog 3e speler Johan van
Doorn. Johan is bezig aan een leuke serie in de competitie. Ook deze
week wist Johan de punten voor zijn
team veilig te stellen. Dit verzachte de pijn enigszins voor het team.
Toch een 5-2 nederlaag tot gevolg.
Het team van John van Dam sprokkelt de puntjes bij elkaar. John zelf
heeft daar nog niet veel aan bijgedragen. De biljarter die ooit in zijn
carriere Chris van der Smissen heeft
weten te verslaan is nog zoekende naar zijn vorm. Deze week echter lijkt de ommekeer te zijn gekomen.Het gemiddelde is welliswaar
nog niet wat het moet zijn maar de
2 punten stonden eindelijk weer
eens achter zijn naam.Dit geeft voldoende moed voor het vervolg. Jos
Spring in ’t Veld was deze week in
gevecht met zichzelf. Maar liefst 76
beurten kreeg Jos van tegenstander
Ko Hogenboom om zijn 42 caramboles te halen.
Dit was uiteindelijk voldoende voor
de overwinning. Nou staat Ko ook
wel bekend dat hij het balletje bij
rood neer kan leggen wat als zeer
verdedigend te boek staat. Henny
van Doorn maakte de 7-0 overwinning compleet door in een mooie
partij Jan “pingel” van der Meer aan
de kant te zetten.
Makkelijk
Het team van Jan van Doorn wat
de ranglijst op dit moment aanvoert had op papier een makkelijke
avond.Wedstrijden op papier zouden zo afgedaan kunnen worden
maar ook bij biljarten zijn de ballen rond.Jan zelf had goed zicht op
het spel. In een snelle partij, 42 uit
39, versloeg hij tegenstander Marcel Verbruggen. Het was al weer de
derde partij die Jan boven de 1.00
gemiddeld afsloot. Als dit zo doorgaat zal Jan met de winterstop worden verhoogd.
Marco van Kessel en Theo Bartels
konden niet in het spoor van Jan
treden en moesten allebei de punten aan de tegenstander laten. Maar
omdat Jan zo goed gespeeld had
mochten er toch 3 punten worden
bijgeboekt. Hierdoor werd directe
concurrent Roelofarendsveen wel
de nieuwe leider in de tussenstand
met 2 punten voorsprong.
In de B2 speelde het team van Wery
Koeleman een uitwedstrijd in Westerhaven. De plaatselijke buurtregisseur was al ingelicht dat de mannen kwamen. Maar voor Wery maakt
dat niks uit, want volgens hem past
die pet ons allemaal.
Met dit in het achterhoofd stond
Wery aan de tafel. Het was niet
hoogstaand wat Wery ten toon

65,28%
60,07%
57,29%
55,90%

Uithoorn - Op dinsdag 26 oktober
werd de tweede zitting gespeeld
van, ook alweer, de tweede competitie. In de A-lijn, met twaalf paren,
scoorden Gertrude Doodkorte/Floor
Janssen 63.75% en werden daarmee eerste. Kitty van Beem/Agnes
de Kuijer volgden als tweede met
60%. Tini Geling en Paula Kniep deden het, als derde, ook niet slecht en
behaalden 57.50%. Voor de broodnodige verandering eerst maar eens
de competitiestand:
In de “A” doen Kitty van Beem en
Agnes de Kuijer het goed en blijven,
met 62.64% gemiddeld, eerste maar
moeten oppassen: Nummer twee,
Greet Overwater en Guus Pielage,
kunnen hen gemakkelijk de wind
uit de zeilen nemen met gemiddeld 61.11%. Tini Geling en Paula
Kniep, vorige week tweede, sluiten
als nummer drie de rij met 60.35%.

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
mee spelen. Komend seizoen heeft
BVU tevens een leuke actie om het
extra aantrekkelijk te maken lid te
worden: er wordt voor het 1e jaar
contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het 2e jaar is dus
gratis) of: 2 halen = 1 betalen!

In de B-lijn, met veertien paren, werden Annet Roosendaal/ Rini Tromp
eerste met 61.01%.
Ted Brand/ Alice Oostendorp, vorige
week eerste, moesten het nu doen
met de tweede plaats: zij scoorden
57.05%. Elly van Brakel/ Vera van
Wessem werden derde met 56.67%.
Dan de competitie “B”: Ted Brand en
Alice Oostendorp continueren hun
eerste positie met 57.99% gemiddeld, echter ook voor u geldt: pas
op uw tellen! Thecla Maarschalk en
Rees van der Post, vorige week derde zijn als tweede, met gemiddeld
57.08%, in aantocht. Elly van Brakel
en Vera van Wessem doen het als
derde, met 56.07% ook niet slecht.
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297565756.

Jan Schockman speelde zijn partij naar behoren en wist de winst
te pakken. Huib Bakker moet meer
wedstrijden gaan biljarten zodat hij
in een vast ritme komt te zitten en
dan waarschijnlijk wel de punten
gaat binnenslepen. En anders moeten ze reservespeler Dick Ausma
maar laten spelen want die pakt wel
zijn puntjes.
In de C4 staat het team van Aad
van der Laan bovenaan in de ranglijst. Aad zelf kon niet voor de winst
zorgen, hetzelfde geld voor reservespeler Wery “tralala” Koeleman. Gelukkig zijn er dan Aad van Kessel en
Kees van der Meer die dan hun rug
rechten en hun tegenstander aan
de kant zetten en alsnog een 5-4
overwinning binnenhalen.
In de C5 word de onderlinge strijd
tussen de teams van Willem Holla
en Frans van Doorn tot op het bot
doorgedreven. De twee teams staan
respectievelijk 2 en 1 in de competitie met een voorsprong van 1 punt
voor het team van Frans.
Dit team mocht in een uitwedstrijd proberen om Harago de punten af te snoepen. Zowel Frans van
Doorn als Peter Maijenburg stuurde
het team in de goede richting. Beiden wisten hun partij te winnen. Ton
Onderwater keek lang uit naar de
overwinning maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in
de tegenstander.
Arjan Plasmeijer had een offday nadat hij de dag ervoor de partij van
zijn leven had gespeeld door hem in
15 beurten uit te maken. Maar goed
winnen en verliezen doe je met zijn
allen. Het team van Willem Holla
speelde thuis tegen Rijnegom. Lang
zag het er naar uit dat het team met
9-0 zou gaan winnen. Alleen Willem
zelf verloor zijn partij, maar de rest
zorgde dat de punten in De Kwakel bleven. Het blijft hierdoor wel
spannend aan de top in de 5e klasse. Het team van Gerard Plasmeijer
kon de teams van Frans en Willem
een beetje helpen door punten af te
pakken van ’t Scheepje, de nummer
3 van de ranglijst.
Gerard kwam er zelf slechts 1 tekort
en ook Jolanda was dichtbij maar
hier was het verschil slechts 2 caramboles. Robert van Doorn en Leon Loos speelden allebei tegen Kees
Bos. Beiden sleepte de overwinning
binnen en ook het extra punt.
Toch een 5-4 overwinning dus. Volgende week de 9e competitieronde
en dan hoort u meer!

Amstelhof 1 gemengd dubbel
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Op 18 september begon de najaar competitie weer met
een frisse start zijn we aan de competitie begonnen al gauw bleek dat
we over een super team beschikte met als dames Julia Sophia en

Lia en met de heren Robbert, Frans
en Remco zijn we dit jaar ongeslagen kampioen geworden alle wedstrijden met 4-0 gewonnen Coach
en speelster Sophia is dan trots op
haar team.

Een spannende wedstrijd
Heren 1 van Qui Vive
De Kwakel - De subtopper Aeolus kwam op bezoek in de Kwakel.
Een team dat beter bekend staat
als Rotterdam II en dat maakte de
confrontatie al gelijk spannend. Het
blijft toch een beetje een soort van
Amsterdam vs Rotterdam. Heren 1
wist dan ook dat het vol aan de bak
moest om te zorgen dat de punten
thuis bleven. De eerste helft was
één van de meest gedisciplineerde
wedstrijden die zij tot dan toe op de
mat hebben weten te leggen.
Er was rust tijdens het drukzetten en
het opbouwen en ook bij bal veroveringen was het niet gelijk volle bak
naar voren maar met beleid werken
naar een overtal. Alhoewel beide
ploegen misschien niet het meest
spectaculairste hockey spelen, was
de spanning voldoende aanwezig.
Gelijk na aanvang ging het spel op
en neer en werd duidelijk dat dit
wederom geen gemakkelijke pot
zou gaan worden. Na een snel genomen vrije bal rond de cirkel wist
Wouter Otto zich te manoeuvreren
door verscheidene verdedigers en
zo de 1-0 binnen te drukken. De rest
van de eerste helft bleef Qui Vive vrij
rustig in het verdedigen en de corners die zij tegen kregen gingen er
geen van allen in. Nadat Aeolus met
10 man kwam te staan door een ge-

le kaart aan het einde van de eerste helft werd de druk van Qui Vive steeds groter en was het wachten op een 2-0 voorsprong maar
moest het uiteindelijk bekopen
met in de laatste minuut van deze
helft met een heel gelukkig doelpunt tegen waardoor er toch met
1-1 de rust in werd gegaan. Gelijk
aan het begin van de tweede helft
werd het spel zeer fysiek, wat uiteindelijk leidde tot een corner voor
Qui Vive. De fraai uitgevoerde variant werd binnen gesleept door Stijn
Settels. Wederom een voorsprong
voor de thuisploeg. Naarmate de
tweede helft naar zijn einde kroop
werd het vertoonde hockey meer en
meer “kick and rush”. Veel werd er
met de bal gelopen terwijl eigenlijk
passing de manier van spelen hoort
te zijn. Ook nu kreeg Qui Vive aardig
wat corners te verduren maar Peter
Ooik wist veel ballen tegen te houden, echter na een schakelmoment
wist Aeolus dan toch via een “frommelgoal” de aansluitende treffer te
maken waardoor de punten gedeeld
moesten worden.
Volgende week spelen de heren 1
uit in Groningen, een ploeg die afgelopen week hun eerste punt pakte. Dus daar moet minimaal een
puntje te halen zijn.
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Argon Herfsttrainingsweek
een sportieve happening!

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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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.

Mijdrecht- Op 18, 19 en 20 oktober heeft bij sv Argon de herfsttrainingsweek weer plaatsgevonden.
Inmiddels een klassieker. Dit jaar alweer de 27e editie.
Op maandag en dinsdag bij lekker weer en op woensdag tussen
de buien door. De pret was er niet
minder om en ruim 125 DEF pupillen kunnen weer terugkijken op een

Succesvolle deelname van
Spaceshuttle bij jeugdtoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen zondag 31 oktober vond het eerste color jeugdtoernooi van het seizoen
2010/2011 in Huizen plaats. Dit toernooi staat bekend om zijn gezellige
sfeer. 130 jeugdleden verdeeld over
10 poules streden om de felbegeerde bekers. Het publiek heeft kunnen genieten van vele mooie partijen badminton. Koen, Susan en Lot-
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geslaagde voetbal happening. Er
werd getraind en met medewerking
van FC Utrecht werd de techniek fijn
geslepen. De keepers konden op
maandag meedoen aan de keepersclinic. Op woensdag werd er afgesloten met een voetbaltoenooi. Tussen de activiteiten door werd en fanatiek gestreden om de titel “penaltyking” en om het kampioenschap
hooghouden.

te van badmintonvereniging spaceshuttle hebben hun club goed vertegenwoordigd. Aan het einde van
deze prima georganiseerde en leuke
badmintondag kon Lotte Vork een
tweede prijs in ontvangst nemen.
Super gedaan!
Voor meer informatie over badminton: www.bcspaceshuttle.nl

Postduivensport is een
sport voor het hele gezin
Bel of mail de
Servicelijn. Dat werkt!
Als u rondom uw huis of in
de straat een slecht stuk
wegdek of stoep ziet, of hinderlijk openbaar groen waar
u en uw medebewoners last
van hebben, bel (291800)
of mail dan de Servicelijn van de gemeente (servicelijn@derondevenen.nl)!
Dat werkt vrijwel altijd. Binnen de kortst mogelijke tijd
krijgt u een bericht terug dat
‘uw probleem’ is geboekt en
dat er wat aan gedaan gaat
worden. Dat duurt nauwelijks een dag of medewerkers van aannemingsbedrijf
Scheenaart & Hassing bellen
bij u aan of zijn al aan de slag
als het gaat om bestrating. Bij
groen komen er mensen van
Groenbeheer om de zaak in
orde te maken. “Recentelijk
hebben wij zelf ervaren hoe
goed deze service werkt. Wij
bewonen in de wijk Veenzijde
in Wilnis een huis dat grenst
aan een betegeld wandelpad. Omdat vaak werkwagens van de gemeente en
andere nutsbedrijven voor
uit te voeren werkzaamheden noodzakelijkerwijze over
het trottoir rijden, verzakt dit
plaatselijk en wippen de tegels aan de grasrand op. In
het donker vormen die gevaarlijke obstakels voor omwonenden die van het trottoir

gebruik maken. Wij hebben
dit gemeld aan de gemeentelijke Servicelijn. Kort erna
werd daar actie op ondernomen waarbij iemand van
Scheenaart & Hassing telefonisch contact met ons opnam dat zij van de gemeente opdracht hadden gekregen het trottoir te herstellen. Dat is inmiddels vakkundig gebeurd. Méér dan alleen
de opgewipte tegels zijn weer
op hun plaats gelegd, want
ook werd er een betonrandje
geplaatst om verschuiven in
de grond en opnieuw stuk rijden voortaan tegen te gaan.
Verder werd een deel van het
verzakte trottoir rond de woning en de tuin ook nog eens
opgehoogd en opnieuw bestraat. Hulde voor deze uitstekende service die recht
doet aan het hoge serviceniveau dat de gemeente in
haar vaandel voert. Compliment! Maar ook dank aan de
medewerkers van het plaatselijke
aannemingsbedrijf
die hun vakmanschap hebben getoond en met plezier
het werk hebben gedaan.
Het ziet weer prima uit. Goed
werk mannen!”
Wies Veenstra
Wilnis

Sanidrõme van Scheppingen
reikt prijs uit
De Kwakel - Mevrouw Van Diest uit
De Kwakel is de gelukkige winnares geworden van een 2-daags arrangement naar Maastricht.
Op zaterdag 30 oktober ontving
zij uit handen van Mike Bakker en
Remco van Scheppingen van Sanidrõme van Scheppingen in De

Kwakel de bijbehorende cadeaucheque. Het arrangement werd verloot onder de klanten van Sanidrõme die een complete badkamer
kochten met Sphinx sanitair.
Zoals de foto laat zien, was mevrouw Van Diest zeer gelukkig met
deze prachtige prijs!

Regio - Het seizoen 2010 ligt al
weer zo’n zes weken achter ons,
dat geeft ons de gelegenheid om
de Kampioenen van alle categorieen voor het voetlicht te halen, en enkele voor de duivensport belangrijke ontwikkelingen aan u door te geven. Net als met meerdere sporten
in Nederland gaat het ook met de
duivensport qua ledeaantallen achteruit, de sport vergrijst al het ware.
Door het grote aanbod aan sporten is het voor veel mensen soms
moeilijk kiezen, en voor de jeugd is
het meestal Voetbal, Handbal, Hockey en Tennis, daarnaast is er nog
Wielrennen en Schaatsen. Heel
goed natuurlijk voor onze kinderen en kleinkinderen, want sporten is gezond en dat moeten ze zeker blijven doen. Maar wat gaan we
doen als we ouder worden? Bij voetbal zie je de mensen zo rond de 40
jaar afhaken, want fysiek kan het lichaam het niet meer aan. Wat deze mensen dan moeten gaan doen
weet men meestal niet zo goed, en
zij gaan meestal een beetje passief
leven, want ja! Actief sporten gaat
meestal niet meer, het werk neemt
veel tijd in beslag, dus we doen niet
zoveel meer. Toch is het belangrijk
dat er naast het werk tijd voor ont-

spanning is, want de boog kan niet
altijd gespannen staan, en de Postduivensport kan daar een mooie oplossing bieden. Een sport eventueel
voor het hele gezin, met ontspanning met het verzorgen, en wedstrijdspanning als de duiven van de
vlucht thuiskomen.
Omroep MAX
Een mooie gelegenheid dus voor
deze mensen om het roer om te
gooien, en eens te gaan kijken of de
Postduivensport voor dit ontstane
(soms zwarte) gat de oplossing is.
In samenwerking met omroep MAX
heeft een commissie in de Postduivensport een aantal uitzendingen
gemaakt over de Postduivensport
in zijn algemeenheid, om mensen
meer inzicht te geven hoe de Postduivensport in elkaar zit, met al zijn
facetten die met de sport te maken
heeft.
De uitzendingen zijn op de maandagmiddag te zien om 15.15 uur bij
omroep MAX op NED 2 op 8, 15,
22, 29 november en 6 en 13 december. In 2011 zijn deze afleveringen
ook te zien op TV Gelderland en TV
Noord Holland. Ook zal men zorgdragen voor het Uploaden bij YOUTUBE. U. kunt natuurlijk ook informatie krijgen bij P.V. Rond de Amstel. Zaterdag 27 en zondag 28 november a.s. is de Nationale manifestatie in de EXPO hallen in Houten.
Zondag 21 november is bij P.V. de
Telegraaf in Aalsmeer (aan de Dreef
bij de sportvelden) de Rayon F tentoonstelling met een grote bonnen-

verkoop t.b.v. het KWF, (ook daar
doet de Postduivensport actief aan
mee met in Noord-Holland een jaarlijkse opbrengst van rond de 7000
euro) en zaterdag 11 december is
bij P.V. Rond de Amstel de jaarlijkse
tentoonstelling in het clubgebouw
en op al deze evenementen bent u
natuurlijk van harte welkom en kunt
u zich verdiepen in de Postduivensport. Wat de Kampioenen van 2010
betreft, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen is wederom Generaal Kampioen van de vereniging geworden,
zowel Onaangewezen als Aangewezen, en in de B-Groep is Hans Half
uit Amstelhoek Kampioen Onaangewezen geworden, en Wim Könst
uit Uithoorn Kampioen Aangewezen. Theo Kuijlenburg heeft de beste duif van het seizoen 2010.
Generaal (Algemeen)
Kampioen 2010
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. R. den Boer
3. W. Wijfje
4. H.P. Snoek
5. Ginkel & Berg
6. A.M. Duivenvoorde
7. Bosse & Zn
8. Th. Kuijlenburg

9. W. Könst
10. C. van Bemmelen
11. H. Half
12. M. v.d. Hoort
13. P.J. van Schaik
14. Verweij-Castricum
15. L. v.d. Sluis
16. M. Bosse
17. C. Stevens
18. J. Koek
19. P. Baas
20. R. V.d. Wal
21. Th. Vlasman
22. H. Hendriks
23. N. Oussoren
24. Th. Fiege
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. W. Wijfje
3. R. den Boer
4. Ginkel & Berg
5. Th. Kuijlenburg
6. Bosse & Zn
7. A.M. Duivenvoorde
8. W. Könst
9. H.P. Snoek
10. P.J. van Schaik
11. H. Half
12. C. Van Bemmelen
13. M. v.d. Hoort
14. Verweij-Castricum
15. L. v.d. Sluis
16. M. Bosse
17. J. Koek
18. C. Stevens
19. Th. Vlasman
20. P. Baas
21. H. Hendriks
22. N. Oussoren
23. R. v.d. Wal
24. Th. Fiege

Weer coniferenbranden
Mijdrecht – De politie heeft in de
nacht van zaterdag 30 op zondag
31 oktober een 31-jarige man uit
Mijdrecht aangehouden op verdenking van brandstichting.
Die nacht kreeg de politie om 01.30
uur melding van een brand in een
coniferenheg aan de Briljant. Toen

agenten ter plaatse kwamen, bleek
de brand al geblust te zijn. Kort
daarna werd een brand van een coniferenheg gemeld aan de Jade. De
brandweer moest ter plaatse komen
om de brand te blussen. Na onderzoek kon de politie de 31-jarige
man aanhouden. De politie heeft de
branden in onderzoek.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 28 oktober
was de zevende zitting van dit seizoen van bridgeclub ABC, nog 1
ronde te gaan voordat de kampioenen geëerd kunnen worden.
Was het daarom wat stiller dan gebruikelijk voor aanvang van deze
ronde?
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor her echtpaar Ria en Joop Smit
met 61,11 %, zij doen waarschijnlijk
nog een uiterste poging de eerste
plaats te bemachtigen.
Riet Bezuyen en Wim Egbers werden tweede met 55,90 % en derde
werden deze week Greet de Jong en
Roel Knaap met 55,56 %.
In de B-lijn werden Nel Heilman en
Hetty Houtman eerste met 60,07
%, het wordt eentonig steeds maar
eerste, de andere paren betalen ook
contributie, het wordt tijd dat zij wat
meer tegenstand gaan krijgen na de
promotie.
Mooie score
Tweede werd het echtpaar Ans en
Joop Zoethout met 57,99 %, voorwaar een mooie score en derde het
echtpaar Coby en Joop Buskenmolen met 56,94 %, ook een score die
er zijn mag.
De ranglijsten zijn zeer interessant
zo dicht staan de paren bij elkaar.
Het echtpaar van Dijk is na 5 weken bovenaan gestaan te hebben
van hun troon gestoten, maar zij komen terug, hebben wij vernomen uit
de wandelgangen.
Op de laatste competitie ochtend

is het verschil tussen de paren Beb
Soppe / Ben Leeftink, Tilly en Arnold
van Dijk, Riet Bezuyen / Wim Egbers
en Ria en Joop Smit en het echtpaar
Henny en Lucas v.d.Meer niet meer
dan 0,8 % gemiddeld over de zeven
rondes.
In de B-lijn hebben de gedoodverfde kampioenen, Nel Heilman en
Hetty Houtman de voorsprong vergroot door alweer een eerste plaats
in de daguitslag.
De onderlinge afstanden zijn hier
ook wat groter, het verschil tussen de tweede plaats, To en Henk
Rademaker en de derde plaats Ank
v.d. Dijk / Lotte minderhout en de
vierde plaats Joke v.d.Dungen en
Wil Uleman al meer dan 2.5% gemiddeld over de zeven rondes.
Volgende week zijn de kampioenen
bekend en worden zij in het zonnetje gezet.
Nu wil ik graag andere mensen in
het zonnetje zetten, zoals de echtparen Leny en Jan v. d.Schot, Ria en
Gerard Prager, Coby en Joop Buskermolen en Henny en Lucas v.d.
Meer, die elke week de bridge spullen klaar zetten en na afloop ook de
spullen weer opbergen, hulde voor
deze mensen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

‘Wie weet waar
mijn fiets is?’
Uithoorn – Afgelopen week is er
uit een tuin een fiets met hulpmotor meegenomen. Op 29 oktober
tussen 20.30 en tot 23.00 uur heeft
de fiets gestaan in de voortuin. Hij
stond op slot met twee sloten, een
ringslot en kabelslot, aan een fietsenrek. De eigenaar van de fiets
had de fiets even in zijn voortuin
gezet, aangezien hij verging van de
rugpijn en even moest rusten voor
hij de fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek kon parkeren.
De fiets is onmisbaar voor de eigenaar. De fiets is een Sparta Pharos
Finesse,l lage opstap damesmodel,
kleuren donkerblauw en groen nog
geheel goed in het lak. Kenmerken:
er zat op het stuur een stok om de
Ara, een papegaai, mee te nemen.
De fiets heeft een aangepaste lage
opstap. een batterij onder het zadel
van Nimh 7.0 is duidelijk zichtbaar.
De middenbok is er pas onderop gezet om vallen tegen te gaan.
Er zat een blauw/grijze tas achterop de bagagedrager bevestigd met
riempjes en twee lichtjes van smart
leds uitgevoerd,trommelremmen,
tasje met gereedschap onder het
zadel, voorkoplamp halogeen met
dynamo aangedreven. Hij is ver-

dwenen in de buurt van de de Willem-Alexanderpoort in Uithoorn.
Voor inlichtingen graag bellen met:
0297-892088.

Hennepplantage
aangetroffen
Uithoorn - In verschillende panden
op de Chemieweg is dinsdagavond
een hennepplantage aangetroffen.
Werknemers van de eigenaar van
de panden ontdekten de plantage.
De aangetroffen planten en apparatuur zijn in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Brandstichting
Uithoorn - Maandagochtend hebben onbekenden een aantal pallets in brand gestoken op de Zoogdierenlaan. Surveillerende agenten
ontdekten de brandende stapel. De
brandweer moest ter plaatse komen
om het vuur te blussen.
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Regen en erwtensoep bij laatste
fietstocht van TTC De Merel

De Ronde Venen - Het fietsseizoen
eindigde zoals het begon: in de regen. Bij de eerste fietstocht van het
seizoen, in februari, trotseerden
slechts zeven leden de regen. Afgelopen zondag, bij de laatste tocht
van dit fietsseizoen, waren er 35 leden.
De eerste en laatste tocht van het
fietsseizoen hebben met elkaar gemeen dat alle leden in een grote groep met elkaar rijden. Zowel
de Zondaggroep die er graag een
schepje bovenop doet, de Seniorengroep van de donderdag die een

maximum van 25 kilometer per uur
aanhoudt, de Midweekgroep die altijd op woensdag rijdt en waar de
dames nogal eens in de meerderheid zijn: tijdens de Snerttoer van
zondag reden ze allemaal met elkaar in een rustig tempo.
Route
De tocht stond onder leiding van
Kees Kuijlenburg. Kees had een
route uitgezet langs enkele mooie
plekjes in de omgeving. Hij voerde de Merel-leden via Baambrugge,
Loenen en Loosdrecht naar Breukelen. De regen was daar opgehouden

en er brak zowaar een flauw zonnetje door. Vanuit Breukelen bracht
Kees de fietsers met een omweggetje weer naar de thuisbasis, café De
Schans in Vinkeveen. Daar stond de
warme snert al te wachten.

Geslaagd
Fietsvereniging De Merel kijkt terug
op een erg geslaagd fietsseizoen.
Met een hoge opkomst bij vooral
de vrije toertochten, dat zijn de uitgepijlde toertochten waar iedereen
aan mee kan doen. Van de recreatieve fietser die graag een afstand
van 30 kilometer rijdt tot de presta-

tieve fietser die zijn hand niet omdraait voor een afstand van 150 kilometer. De Molentocht in mei en
het Rondje Knooppunten van begin augustus hadden een opkomst
van bijna 200 fietsers. Daar staat
wel een compleet verregende Rabobank Toertocht tegenover, met
een opkomst van slechts 20 fietsers.
Het weer was op die zondag bar en
boos.
Dat was vooral erg jammer voor de
vrijwilligers van de vereniging die
veel tijd in de voorbereiding en het
uitpijlen van de route hadden gestopt. Maar zulke dingen gebeuren. Als fietsvereniging ben je met
de opkomst toch afhankelijk van
het weer. Ongetwijfeld zijn er volgend jaar, onder betere weersomstandigheden, weer een paar honderd deelnemers bij de Rabobank
Toertocht.
TTC De Merel rondde dit jaar de
kaap van honderd leden. Sheila Peek was in mei nummer 100; zij
werd door Enno Steenhuis Geertsema, voorzitter van de vereniging,
uitgebreid in de bloemen gezet. En
in een Merel-fietsshirt.
Niet afgelopen
Voor veel Merel-leden is het fietsseizoen natuurlijk niet afgelopen. Zij
fietsen gewoon door. Met elkaar op
de weg, of ze zoeken met de mountainbike de onverharde paden op.
Zondag 27 februari 2011 opent TTC
De Merel het nieuwe fietsseizoen
met de Openingstocht van 60 kilometer.

Veel regenkleding bij de start van de Snerttoer

Initiatief Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

Running Bridgers steunen opnieuw
De Dag van de Mantelzorg
Mijdrecht-Wilnis, – Afgelopen zaterdag 30 oktober heeft in het hart
van Mijdrecht voor de derde keer
een zogeheten ‘running bridgedrive’
plaatsgevonden. Hierbij spelen de
bridgeparen niet op één locatie,
maar afwisselend op acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis, die na afloop van
de dag de opbrengst van 1.250 euro,
doneerde aan de Stichting De Baat
voor De Dag van de Mantelzorg.
Deze dag vindt plaats op woensdag 10 november in het VeenLanden College in Mijdrecht.

Eerste prijswinnaars Machteld en Leo Oliemans met wisselbeker, bloemen en
hoofdprijs. Uiterst links Chris van der Wilt en uiterst rechts Klaas Norel (Lionsclub Mijdrecht-Wilnis)

Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en
deden zo zeven verschillende horeca-gelegenheden aan (RendezVous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De
Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner), plus het gemeentehuis.

Na elke ronde waren er bijna 200
personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht voor dit evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner (in de Lindeboom). De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en de
superhoofdprijs van een weekend- of midweekverblijf bij Landal
GreenParks, werd gewonnen door
de Machteld en Leo Oliemans met
een score van 71,06% (foto 1).
Het damesbridgepaar Ankie Bots en
Agnes Kroes eindigde met 67,99%
als tweede en de score van 63,23%
van Ben en Tjarda Voogel was goed
voor een derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en Chris
van der Wilt van de Lionsclub overhandigden na afloop een cheque
van 1.250 euro aan Esther Smit en
Hanne Lap van de stichting De Baat
welke de Dag van de Mantelzorg
organiseert (foto 2).

Atalante geeft les op
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 1 november is de marathonserie gestart
met maar liefst 8 dagen van volleyballessen op de drie Vinkeveense
basisscholen De Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool. Verschillende
trainers van de Nederlandse Volleybalbond komen naar Vinkeveen om
de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gym volleyballes te geven
in De Boei.
Iedere groep krijgt twee keer les en
per groep wordt op verschillende
niveaus gespeeld. De jongste kinderen van groep 3 en 4 spelen met
serveren, vangen en gooien. Bij de
wedstrijden draaien ze een plekje door, iedere keer nadat ze de bal
over het net hebben gegooid. Dat
maakt het voor deze kids erg levendig. Het middenniveau (groep
5-6) leert het onderhands en bovenhands spelen erbij doordat ze
de eerste bal niet vangen maar spelen naar een teamgenootje. Deze
gooit de bal vervolgens over het net
en dan draaien ze weer een plekje door. Voor groep 7 en 8 lijkt het

CSW 2 pakt eerste
periodetitel

Na 2 weken van lessen volgt het befaamde Aparts Scholentoernooi. Dit
jaar alweer voor de achtste keer!
Naast Aparts krijgen we ook financiële steun van de Rabobank (Rabo Dichtbijfonds), de gemeente en
de NeVoBo; zonder deze partijen
zou het niet mogelijk zijn een dergelijk evenement op te zetten. De
eerste paar jaar werd het toernooi
gespeeld op één woensdagmiddag,
inmiddels is het uitgegroeid tot een
grote gezellige happening en wordt
het op 2 woensdagmiddagen na elkaar gespeeld. Dit jaar op 17 en 24
november, vanaf 13:00 uur. Ouders,
familie en vrienden zijn natuurlijk
van harte welkom om te komen kijken en aanmoedigen in De Boei!
Voor meer info zie www.vv-atalante.nl.

Hertha F5 wint polderderby
Vinkeveen - Op deze druilerige zaterdagmorgen stond de voetbalkraker tegen de polderboys uit Nederhorst op het programma.
Onze nieuwe routinier (zeven jaar
geworden) opende het bal met een
prachtige afpakactie en voorzet op
zijn vriendje Rens die hem op zijn
beurt weer terugbetaalde met een
heerlijk doelpunt: 1-0. Niet veel later scoorde Rens ook nog een biljartdoelpunt; eerst op de paal en in
de rebound was het wel raak: 2-0.
Totaalvoetbal vraagt 100% concentratie op de helft van de tegenstander maar ook van de keeper op onze eigen helft. Even haperde de vinkeveense aanvalsmachine en hield
de Hertha-site de adem in. Maar
het was aan goed meevoetballen
van Mika (Jongbloed) te danken dat
twee counters werden ontbonden
en daarmee een vinkeveense ramp
werd voorkomen.

Sfeer foto

spelletje al heel veel op het normale
volleybal. Ze spelen netjes in drieën,
maar de tweede bal mag nog gevangen worden. De kids hoeven bij
dit niveau niet meer door te draaien
en alleen door als een team samen
te spelen kun je punten verdienen.

En toen ging het mis,
Tja en toen ging het alsnog mis, het
werd niet alleen 2-1, maar ook nog
eens 2-2. Het was Sem die opstond
en zei dat we juist nu niet bij de pakken neer moesten gaan zitten en dat
gebeurde. Jim had al op de paal geschoten, pakte voor de zoveelste
keer vandaag de bal af en bezorgde de bal bij Daan Plevier, die knap
scoorde. 3-2. Onze linkspoot tekende ook voor de 4-2 en toen was het
rust. Na de break werd er beter over
gespeeld en dit leidde tot drie fraaie
treffers van onze topscorer Daan.
Toch scoorden ook de jongens uit
de Horstermreer nog een keer lelijk
tegen, inmiddels was het dus: 7-3.
Michel Passet was ook heel dichtbij
zijn eerste doelpunt maar OEI... zijn
inzet ging net naast. Rens maakte
de laatste goal van vandaag, de bal
verdween tergend langzaam door
het poortje van Tinus Keepgraag .
Eindstand: 8-3.

Esther Smit en Hanne Lap van stichting De Baat met de cheque voor De Dag
van de Mantelzorg
Wilnis - De mannen van CSW 2
zullen nog even moeten wachten
met vakantie te vieren als de laatste competitiewedstrijd gespeeld is.
Tenminste, als de Wilnissers geen
kampioen worden. Het team van
Ivan Lont en Gijs Pauw heeft afgelopen zaterdag namelijk de eerste
periodetitel binnengehaald. Zandvoort 2 werd met maarliefst 14-0 terug naar de kust gestuurd.
Na de 11-2 tegen AFC en de 8-0 tegen Overbos was het dit keer dus
Zandvoort dat met een grote nederlaag het veld afliep. Was CSW nou
zo goed of was Zandvoort zo slecht?
Waarschijnlijk allebei. Zandvoort leverde bijna elke bal in en de Wilnissers lieten zien waarom zij bovenaan de ranglijst staan.
Er werd goed gecombineerd en bijna elke mogelijkheid werd tegen de
touwen geschoten. Één van de doelpunten van Alexander Bos was misschien wel de mooiste. Zandvoort
2 nam een corner en binnen een

halve minuut lag de bal in het doel
van de uitploeg. Na enkele combinaties kwam de bal bij Mitchell de
Zwart, die op zijn beurt weer eens
een voorzet op maat gaf en Alexander Bos prachtig tegendraads binnen zag schieten.
Alexander Bos gaf zijn visitekaartje af door totaal drie keer te scoren,
spits Vincent van Hellemondt scoorde maarliefst vijf keer. Aanvoerder
Ronald Lucassen stond voor het
eerst in de spits en pikte ook twee
doelpunten mee. Daarnaast scoorde
ook verdediger Jochem van Bergen
en invaller Vincent de Blieck wist in
korte tijd twee doelpunten te maken. Dit waren er in totaal dertien.
Zandvoort scoorde één keer in eigen goal.
De eerste periode is nu een feit. Nu
proberen deze vorm te behouden en
elke wedstrijd niet te onderschatten.
Volgende week speelt CSW 2 opnieuw thuis, dan tegen WV-HEDW
2. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Op de foto van links naar rechts:
Boven: Mika Gankema, Daan Plevier, Jim Bakker, Mats Klinkhamer.
Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok, Geert Kroon, Michel Passet.
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Jongens van Hertha F4
laten de ouders genieten

Argon zaterdag deelt de
punten met Kockengen

Vinkeveen - Na een paar simpel
gewonnen competitiewedstrijden
was er een reeks van een aantal
lastige oefenwedstrijden voor Hertha F4. Dit waren goede leermomenten voor de jongens.
Zaterdag 30 oktober was het weer
zover: Ze moesten thuis op eigen
veld aantreden tegen Laren 99 F6.
Het fluitsignaal klonk en er werd
afgetrapt. Hertha was zoals doorgenomen meteen van het begin af
aan flink fel en dook er vol boven
op. Vroeg in de wedstrijd werd de
tegenstander op achterstand gezet. Het was Mika van Blokland die
met een prachtig afstandsschot het
net deed trillen en zorgde voor de
1-0. Laren 99 was flink geschrokken door dit voorval en zodoende

Mijdrecht - Geheel onnodig heeft
Argon de punten gedeeld met Kockengen, tweemaal verzuimde Argon
een voorsprong vast te houden zodat de wedstrijd eindigde met een
2-2 stand. Kockengen vierde de behaalde punt uitbundig, Argon thuis
is immers altijd lastig.
Al in het begin kreeg Argon een vrije
kans, de bal kwam door een slippertje in de Kockengen defensie voor
de voeten van Youri van Adrichem,
echter zijn inzet verdween voorlangs
het doel. Ook een hoekschop van
Stefan Tichelaar verdween via de lat
achter het doel. Met nog tien minuten voor rust kreeg Argon meerdere mogelijkheden, met name Albert
Mens manifesteerde zich behoorlijk, na een paar pogingen waarbij hij over en naast knalde en keeper Patrick Mur in de weg stond was
het vlak voor rust wel raak. Een afstandschot, net even buiten de middencirkel, verdween onhoudbaar in
de kruising 0-1. Even daarvoor zag
Kevin Blom zijn inzet via de keeper
en de lat over gaan. Ook Youri van
Adrichem kopte na aangeven Tichelaar naast. Kockengen zag Sven van
Houten ook naast koppen.

kon Hertha uitlopen naar een 2-0.
Kit Verbrugge kon na een prachtige voorzet van Lucas Wielink dit
doelpunt op zijn naam schrijven. Na
dit doelpunt werd het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Laren kwam ook op stoom en Hertha moest aan de bak in de verdediging maar ze konden rekenen op
de kwaliteiten van keeper Sidney.
Na de rust kon je zien dat de F4 van
Hertha over meer conditie beschikte. Ze bleven richting het doel van
de tegenstander lopen en zodoende kon ook Jay Albers zijn doelpunt
meepakken door middel van een
goed afstandsschot. Kit scoorde
hierna nog zijn 2e doelpunt van de
dag en Jaiden van der Sloot zorgde voor 5-0.

‘Bridgeboei’kampioenen
seizoen 2009-2010
Vinkeveen - Donderdagavond 28
oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Bridgevereniging De Bridgeboei in De Boei.
Een hoogtepunt tijdens deze vergadering was de huldiging van de
kampioenen en de bedankjes aan
vrijwilligers en het personeel van
de Boei. Dit seizoen werden kampioen Bep Schumacher en Dirk Klinkhamer, gevolgd door Karla Schmidt
en Theo de Cocq van Delwijnen, op
de 3de plaats Martin Mains en Sef
Hermans en als 4de Carla Euwe en
Daniëlle Huurnink. De kampioenen
kregen uit handen van Ans Goezinne de bloemen en een cadeau.
De overige vrijwilligers werden ook
in het zonnetje gezet, Bob Buskens

gaat dus weer een spannend seizoen worden.
Bep Schumacher heeft nu twee
kampioenbekers, zij werd ook clubkampioen bij Bridgevereniging De
Ronde Venen, die speelt op de dinsdagavond in De Meijert in Mijdrecht,
samen met Jenny Tonge.
Nieuwe leden welkom!
Bij beide verenigingen is er nog
plaats voor nieuwe leden. Heeft u
ook zin om op dinsdagavond en/of
donderdagavond te komen bridgen,
kom dan vrijblijvend een aantal keren meespelen, graag van te voren
opgeven in verband met de indeling
van de speelavond. Er wordt bij beide verenigingen gespeeld in een A-

Aftrap
Gelijk na de aftrap van de tweede helft forceerde Kockengen een
hoekschop, de bal verdween via de
voet van Niels Lauwers net over de

doellijn zo constateerde arbiter Verhoeff. 1-1.
Even later kwam Argon goed weg
toen Sven van Houten de weg naar
het Argondoel werd versperd. De
volgende vijf minuten ontbrak het
Youri van Adrichem aan enig geluk,
eerst stuiterde de bal na een hard
schot via onderkant lat weer in het
veld en even later na aangeven van
Albert Mens kopte Van Adrichem op
de paal. Nadat een speler van Kockengen z’n tweede gele kaart incasseerde kwam Argon op voorsprong,
de vrije trap van Stefan Tichelaar verdween onhoudbaar in het
net. 1-2. De thuisploeg bleef echter knokken, een omhaal van Frank
Vermeulen ging maar net naast en
even later zag Argon een doelpunt
vanwege vermeend buitenspel afgekeurd. Toch kwam de gelijkmaker niet onverwachts, de inzet van
Kockengen werd beloond, na een
snelle combinatie kon invaller DirkJan Brouwer op aangeven van Sven
van Houten scoren. De slotfase was
weer voor Argon, maar pogingen
om de winst alsnog binnen te halen faalden, een kopbal van Youri
van Adrichem werd een prooi voor
keeper Mur en Stefan Tichelaar zag
zijn inzet op de paal belanden. Een
teleurstellend resultaat voor Argon,
Kockengen was blij met het behaalde punt. Zaterdag gaat Argon op
bezoek bij FC Weesp.

Argon behoudt aansluiting
Rij onder vlnr: Sidney Voorneveld, Jaiden van der Sloot, Noa Bijl. Rij boven vlnr:
Lucas Veenhof, Lucas Wielink, Kit Verbrugge, Jay Albers, Mika van Blokland,
Melvin Huisman, en trainer Jean-Paul Loman

Spel zonder grenzen bij
Sportvereniging Veenland
Wilnis - Sportvereniging Veenland uit Wilnis bestaat dit jaar alweer 40 jaar. Veenland is een combi sportvereniging met als activiteiten zaalvoetbal, biljarten, badminton, tafeltennis, volleybal en uiteraard gymnastiek. Dit feestelijk gebeuren wordt a.s. zaterdag gevierd
in de thuisbasis van de sportvereniging, de sporthal Willisstee.
Alle bijna 300 leden van de sportvereniging zijn uitgenodigd om in
teams tegen elkaar te strijden op

de hindernisbanen, zeephellingen
en nog veel meer spellen. Er zullen
twee competities door elkaar heen
gaan lopen, die van de 16+ leden en
de leden onder de 16 jaar.
De middag begint om 13.30 uur met
uitleg van de spellen en is rond 17.00
uur weer ten einde.
Alle (oud)-leden die zich nog niet
hebben aangemeld kunnen uiteraard ook om 13.30 uur naar de Willisstee komen om alsnog mee te
doen in dit sportieve treffen.

Nederlaag voor CSW
Wilnis - Het is CSW niet gelukt om
de goede lijn van de laatste weken
door te trekken. Het bezoekende
VVZ was na negentig minuten de
sterkste en stapte met een 1-2 overwinning van het veld.
Het begin was voor CSW dat al snel
de eerste kans kreeg via Edwin Milton die net iets tekortkwam nadat
de keeper een schot van Maurice
Bartels had losgelaten. Even later
een goede voorzet van Bartels die
door Cabeza in een keer op de slof
werd genomen maar helaas zonder
resultaat. Hierna was het de beurt
aan VVZ dat bij balverlies van CSW
er levensgevaarlijk uitkwam. Zo
werd de snelle linksbuiten weggestuurd richting doelman Jordi Wens,
hij legde vervolgens de bal breed
maar verdediger Edgar van Schie
was net op tijd om erger te voorkomen. Het meeste gevaar van VVZ
kwam van de linkerkant, zo ook toen
een bal panklaar werd gelegd maar
het schot werd gekeerd door Jordi Wens. CSW speelde slordig, leed
veel balverlies en grossierde teveel
in de lange bal. Ook de dode spelmomenten werden door VVZ vakkundig verdedigd. Een corner van
VVZ leverde wel bijna de openingstreffer op maar de bal werd gelukkig
door alles en iedereen gemist. Een
minuut of 10 voor rust kwam VVZ
verdiend aan de leiding. Een korte
corner werd bij de tweede paal gelegd waar zomaar vrij kon worden
ingekopt in de verste hoek.

Jacht
Na de rust een CSW dat op jacht
ging naar de gelijkmaker maar het
lukte de ploeg maar niet om een gat
te slaan in de hechte defensie van
VVZ. Het was VVZ dat de gevaarlijkste ploeg bleef en doordat het veld
erg groot werd gehouden ontstond
er veel ruimte om te counteren. Zo
kon een speler van VVZ vanaf het
middenveld zomaar doorlopen richting rand zestien.
Zijn schot werd door doelman Wens
schitterend gepareerd. Even later
was het echter wel 0-2 toen een
schot door Wens wat ongelukkig
werd beoordeeld. Het had zelfs nog
erger kunnen worden maar oog in
oog met de spits was Wens de situatie de baas. CSW probeerde met
lange ballen nog wat te forceren en
had ook nog de pech dat het geen
strafschop kreeg toen Michel Zeldenrijk omver werd getrokken binnen de zestien. Ook enkele kopballen leverden niets op omdat de prima doelman van VVZ steeds de situatie meester was. In blessuretijd kon CSW eindelijk scoren toen
Zeldenrijk intikte op aangeven van
Bartels. De tijd was echter tekort
om nog voor de gelijkmaker te gaan
want vlak hierna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.
CSW kan zich zaterdag wederom op
eigen veld revancheren als de ploeg
om 14.30 uur aantreedt tegen Ajax.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 5
november is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café De Merel aan Arkenpark Mur 43,
tel. 0297-263562. De kaarters dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn
en om 20.15 uur zal worden gestart.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote tombola.
Uitslag van de laatstgespeelde prijsklaverjasavond:
1 William Mayenburg 7393 punten
2 Kees Kooyman
7297 punten
3 Sjaan Kolenberg
7176 punten
4 Rob Veraar
6780 punten
5 Ed Valk
6549 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Antoon Berkelaar met 5027 punten .

Prijskoppelklaverjassen in ‘t Meertje
Vinkeveen - Op dinsdag 9 november organiseert klaverjasclub Onder
Ons weer een prijskoppelklaverjasavond voor alle klaverjas liefhebbers. Er zijn weer leuke prijzen te
winnen. De aanvang is 20.00 uur in
café ‘t Meertje aan Achterbos 101.
Dinsdag 25 oktober was An van der
Meer de beste kaartster met 5115

punten, Als tweede eindigde Martien de Kuijer met 5062 punten, derde werd Rob van Achterbergh met
4861 punten, vierde Cor de Haan
met 4690 punten en als vijfde eindigde Ricky Kooiman met 4616
punten. Frans Bierstekers was totaal
van slag en moest met 3892 punten
genoegen nemen.

en Theo, die na de bridgeavond al
het materiaal opbergen, Bep en
Carla Waterman als “verhuizers”
van de koffer met kastjes en de serveerster kreeg drie bossen bloemen overhandigd voor haarzelf en
het personeel van De Boei achter de
schermen.
Anna Westerbeek en Rita v.d. Lin-

lijn en een B-lijn,

de kregen eveneens een bloemetje
omdat zij de beste B-lijnspelers waren.

De Meijert in Mijdrecht.

Eerste
Na de eerste competitieronde staan
Karla en Theo op de eerste plaats en
Bep en Dirk op de tweede plaats. Dit

Kerstbridgedrive
In december is er bij beide verenigingen een kerstbridgediner, een
gezellige avond van 18.00 uur tot
00.00 uur.
Eind maart 2011 spelen beide verenigingen samen de Lentedrive in

Tot ziens op dinsdagavond in
Mijdrecht en/of op donderdagavond in Vinkeveen.
U kunt telefonisch informatie krijgen bij Sonja Dillions: 0297- 261818.

Mijdrecht - In een wedstrijd, die
meer in de herinnering zal blijven
door de spanning als door het goede spel, heeft Argon via een minimale zege op FC Hilversum de aansluiting met de subtop achter koploper FC Oss weten te behouden.
De gasten uit Hilversum gingen niet
alleen zonder punten huiswaarts,
maar zagen tien minuten voor het
einde ook twee spelers vervroegd
naar de kleedkamer gezonden worden.
In de openingsfase waren het de
bezoekers, die elkaar wat makkelijker wisten te vinden en daarmee de bovenliggende partij waren.
Middenvelder Koppel profiteerde
bijna van balverlies van Aziz Ouaouirst, maar zijn schot van afstand
verdween naast het doel van Kevin
Rijnvis. Na 11 minuten slaagde dezelfde speler er wel in het leer langs
de Mijdrechtse doelman te werken,
maar de vrijheid die hij daarbij had,
was afgedwongen door een overtreding op Jasper de Haer, zodat deze
goal terecht werd geannuleerd.
Na 20 minuten kwam Argon wat
meer in de wedstrijd en daardoor
ging de strijd meer gelijk op. Deze
strijd leverde ook wat kaarten op van
de wat onzeker leidende scheidsrechter, halverwege de eerste helft
stond de teller al op 4, waarbij de
gasten er 3 in ontvangst namen. Na
een half uur was er het eerste echte
doelgevaar voor het doel van doelman Hilbers van de gasten, na een
vrije trap van Kevin van Essen slaagde Jasper de Haer er in de bal langs
de sluitpost te knallen, maar omdat
hij dat volgens de assistent deed
in buitenspelpositie kwam ook deze treffer niet in het boekje van de
scheidsrechter terecht. Kort daarna
was er de eerste echt vloeiend lopende aanval van Argon, waaruit
Rory van Gulik de bal voor de goal
bracht, die door Brayton Biekman
fraai werd ingeschoten, maar doelman Hilbers slaagde er in de bal tot
hoekschop te verwerken.

Gevaarlijk
Met enige gevaarlijke hoekschoppen van Argon zijde kwam het rustsignaal na een eerste helft, waarin
de thuisploeg zich dus had weten
op te richten. Dat beeld bleef ook
na de doelwisseling bestaan, zonder dat dit echter tot grote doelkansen leidde. Patrick Lokken schoot na
een voorzet van Rory van Gulik (voor
het eerst dit seizoen in een competitiewedstrijd in de basis na zijn voetblessure) over het doel van Hilbers,
voor de rest bleef de defensie van
Hilversum overeind, net als de verdediging van de thuisploeg, die er
voor de derde wedstrijd op rij in
slaagde om de nul te handhaven.
Dat lukte de gasten niet, want in minuut 79 sjouwde Brayton Biekman
achter een pass van Aziz Ouaouirst
aan, ging het duel aan met verdediger van der Meulen, die zich genoodzaakt zag de passerende aanvaller in het strafschopgebied onderuit te trekken. Scheidsrechter
Gerritsen deed, wat de regels voorschrijven, stuurde de verdediger
met rood naar de kant en deponeerde de bal op de stip. Patrick Lokken
bleef koelbloedig en schoot de bal
in de hoek, die niet door de doelman werd gekozen voor de 1-0. Nog
voor de aftrap stond FC Hilversum
met negen spelers, omdat El Makrini zijn ongenoegen verbaal kenbaar
maakte aan de scheidsrechter en
daarmee zijn tweede gele kaart binnenhaalde. In het resterende kleine
kwartier kwamen er de nodige mogelijkheden voor Argon, waarbij met
name de kans die Brayton Biekman
werd geboden door Aziz Ouaouirst
een treffer op had moeten leveren,
maar omdat dit werd verzuimd bleef
de kans bestaan, dat de gasten nog
voor een verrassing konden zorgen.
En ruim in blessuretijd kwam die
mogelijkheid er ook voor invaller El
Abbassi, maar zijn inzet uit moeilijke hoek werd door doelman Kevin
Rijnvis onschadelijk gemaakt waardoor de volle winst toch in Mijdrecht
bleef.

Een fraaie winst voor
Vinkeveense korfballers
Vinkeveen - Het was een lust voor
het oog om De Vinken afgelopen
zaterdag in de zaal aan het werk te
zien. In een prima entourage – de
tribune van de Vinkeveense sporthal was lekker gevuld – speelde de
hoofdmacht van de Vinkeveense
korfbalvereniging een sterke oefenpartij. Het bezoekende Oranje Nassau uit Amsterdam liep voortdurend
achter de feiten aan. De Vinken wist
met hard werken en een tomeloze inzet regelmatig het gele plastic
te vinden en zegevierde uiteindelijk
met 18-12.
De basisacht van het Vinkeveense
zaalteam bestaat uit de dames Charita Hazeleger, Helene Kroon, Joyce Kroon en Mariska Meulstee. Bij
de heren zijn Kelvin Hoogenboom,
Peter Koeleman, Peter Kooijman en
Rudy Oussoren de vast keus. Ria
Kamminga is vanouds de verzorgster.
Trainer-coach Fred Straatman kan
evenwel de eerste weken nog geen
beroep doen op Joyce Kroon, vanwege een polsbreuk. De jongere zus
van Joyce, Melanie, lijkt zelf weer
hersteld te zijn van een nogal ingrijpende knieblessure, die haar ruim
een jaar aan de kant hield. Afgelopen zaterdag was Melanie in ieder
geval van grote waarde in het onstuimig van leer trekkende De Vinken.

De thuisploeg schoot zaterdag met
scherp. Nestrix Helene Kroon gaf
het goede voorbeeld. Zij zorgde
voor de 1-0 en zou later nog drie
maal succesvol aanleggen. Maar
ook topscorer Kooijman was trefzeker. In combinatie met zijn vaste
vakmaatje Koeleman wist Vinken’s
aanvoerder met snel en aantrekkelijk spel vijf maal de korf te vinden.
Pas na een kwartier (het was inmiddels 6-1) begon ook Oranje Nassau
wat los te komen. Het tweede kwart
van de eerste helft kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Met
een 9-6 ruststand was het pauze.
Als De Vinken het zaterdag getoonde spel in de zaalcompetitie weet
voort te zetten, dan kan het Vinkeveense publiek weer ouderwets
smullen. Met snel en fel aanvalsspel bleef de thuisploeg O.N. onder
druk zetten. Op aangeven van coach
Straatman ging ook Ruud Oussoren
zich mengen in het scoringsgeweld.
Hij was de tweede helft driemaal
succesvol. Met de doelpunten van
Peter Koeleman, Mariska Meulstee,
Kelvin Hoogenboom en Charita Hazeleger liep de Vinkeveense Fortisformatie uit naar 18-11. Het laatste
tegendoelpunt was voor O.N., maar
het plezier waarmee De Vinken deze
wedstrijd tot een goed einde bracht
belooft veel goeds voor de winterperiode.
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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.

In memoriam
Piet
Mijn
buurman
was Piet. Piet de
Jong.
Een goede buurman met een goede buurvrouw. Je zult ze allemaal maar zo hebben. Ze woonden er al zolang de flat bestaat. Er waren nooit klachten.
Hij en zij waren altijd tot helpen bereid. Fijne
mensen. Onze trap heeft er nooit beter uitgezien als toen hij die schoonmaakte. Zijn instappers stonden altijd voor de deur en ineens waren ze vorige week zondagavond weg. De volgende morgen hoorde ik van zijn oudste dochter: “Mijn vader is gisteren overleden.” Ik vierde op het moment van zijn overlijden net mijn
verjaardagsfeestje. Het kan toch raar lopen.
Hij blijft in mijn gedachten. Zaterdag- en zondagmorgen hoorden wij, zolang wij boven hen
woonden, al om 6 uur in de ochtend de garagedeur gaan en soms zelfs om 5 uur als er
een feest was geweest op zaterdag (die rotdeur). Piet ging naar ARGON. Dan gingen hij
en zij naar het gebouw en zorgden dat de bar
en de kantine weer in optimale staat waren
om de verenigingen te ontvangen. Wat hij allemaal deed voor die club, van schoonmaken tot
bardienst en organiseren en fluiten. Volgend
jaar kunnen de eerste elftallen nog aan hem
denken omdat het oefenprogramma voor volgend jaar al helemaal klaarligt. Ook de collega’s van andere verenigingen zullen hem missen. ’s Zondags zat hij tot het laatst toe in zijn
eigen hoekje in de VIP-kamer aan de telefoon
met een uitstekend uitzicht op het hoofdveld
(dan spraken de bellers met ARGON de Jong)
om de verlopen van de wedstrijden en standen
door te geven en op te vragen en aan te horen.
Een bijzondere man, die Piet. Hij kreeg van de
KNVB eerst een bronzen, daarna een zilveren
en later een gouden speld als beloning voor

heel lang dienstdoen als scheidsrechter, etc.
Hij stond altijd klaar voor Argon. De meeste tijd
heeft hij gestoken in de supportersvereniging
de LIJNKIJKERS. Piet en ook zijn vrouw, waren
de Lijnkijkers en de Lijnkijkers waren Piet. Tot
het laatste jaar was hij de voorzitter en daarna
EREvoorzitter. De Lijnkijkers haalde oud papier
op. Het geld dat daarvoor betaald werd, werd
voornamelijk besteed aan de jeugd (5000,- per
jaar), maar ook aan speciale projecten zoals de
eretribune en de kantine en de bar, enz. Dat
geld kwam niet alleen van oud papier maar er
werden voor dat doel ook een klaverjascompetitie, klaverjastoernooien, bingoavonden en loterijen georganiseerd. Een anekdote: Piet had
een tafel ingericht met prijzen voor een loterij
over twee dagen (allerlei cadeaus door sponsors gegeven inclusief een fiets). De eerste dag
komt er een groep fans bij elkaar en die kochten de hele emmer met loten. Alle prijzen gingen eruit behalve de fiets. Hoe kan dat, Piet?
Piet: “Ja jongens, als ik die fiets er nu al uit laat
gaan dan verkoop ik morgen niet meer alle loten.” (Ik mocht het vertellen) Alles voor de club.
Ongeveer 4 weken geleden heeft hij ondanks
dat hij al vreselijk ziek was samen met mevrouw De Jong nog de bingoavond geleid. Van
het voorjaar bracht hij nog een bezoek aan zijn
bekende sponsor en kwam weer met een elftal schoenen naar huis. Hij was geen man van
praatjes maar van daden en daar heeft de voetbalclub Argon heel veel plezier aan beleefd.
Argon de Jong zal niet meer klinken aan de telefoon. Wie weet komt er ergens in het nieuwe Argongebouw een gedenkplaatje voor PIET.
Piet de Jong.
Als buurman moet ik zeggen: bedankt Piet, je
was een geweldige buur.
John B. Grootegoed

Recordkarper gevangen
In de Nieuwe Meerbode van 29 september 2010
stond onder het hoofdje “Reactie van een lezer”
een stukje over een recordkarper die gevangen
was door Geurt de Bruijn. Tot mijn spijt moet ik
vaststellen, dat de heer De Bruijn op diverse manieren de regels heeft overtreden.
Ten eerste: hij is geen lid van HSV Wilnis. We hebben hem althans niet terug kunnen vinden in ons
ledenbestand. Volgens zeggen van de schrijver
van het ingezonden stukje (de heer Verkaik) is hij
ooit wel lid geweest. We kunnen er dus van uitgaan dat de heer De Bruijn precies wist waar hij
mee bezig was en dat hij zich niet kan beroepen
op onwetendheid. Ten tweede: nachtvissen is nergens in Nederland toegestaan, tenzij dit expliciet
vermeld is of tenzij men een ontheffing heeft.
Bij HSV Wilnis is het niet toegestaan om te nachtvissen. Wij hebben hiervoor dus geen ontheffingen.
Overigens is het bestuur van HSV Wilnis wel gekapitteld door Stichting De Bovenlanden, die na-

mens Staatsbosbeheer het onderhoud van het Gagelgebied verzorgt. Zij zeggen, dat het niet de bedoeling is dat er ’s nachts gevist wordt. Dat staat in
het pachtcontract met Staatsbosbeheer.
Kortom: als je het wat cru wilt zeggen, dan is de
heer De Bruijn een stroper, die het toekomstige
visplezier van legale vissers in gevaar brengt.
Vooralsnog heeft het bestuur van HSV Wilnis geen
aangifte gedaan van deze overtredingen. We hebben hiertoe besloten omdat we telefonisch contact hebben gehad met de schrijver van het stukje.
Hij gaf in dit contact blijk van enige schuldbewustheid . Ten slotte: iedereen in De Ronde Venen kan
lid worden van HSV Wilnis. Dat kan via onze website www.hsvwilnis.nl.
C. de Vries, voorzitter HSV Wilnis
Watertuin 3, 3648 GA Wilnis
0297-288585 (overdag)
0297-289210 (avond )
cdev@knmg.nl

Vinkeveen ontwaakt
De bezoekers van Vinkeveen kijken momenteel
hun ogen uit. Wat gebeurt er toch allemaal in dit al
zolang ingeslapen dorp vragen zij zich af.
Wat is er namelijk het geval. Er wordt gebouwd in
het plassendorp. De nieuwe Albert Heijn begint al
vorm te krijgen, schuin aan de overzijde van de
weg komen de eerste contouren van een appartementengebouw boven het maaiveld uit. Verderop,
langs de Herenweg, wordt er hard gewerkt aan
onderkomens voor ouderen in het oude hoofdgebouw van Maria-Oord, terwijl ook de pastorie van
de R.-K. kerk in de steigers staat.
Heeft de gemeente eindelijk het initiatief genomen en is de inhaalslag begonnen of zijn ze in het
Mijdrechtse gezwicht voor de toenemende kritiek
op het gemeentelijk beleid, vanuit de Vinkeveense
bevolking. Een ongenoegen dat ook tot uiting is
gekomen in de “VINKEVEEN VERDIENT” pamfletten, die in groten getale het dorp overspoelen en
die al tot vele reacties hebben geleid.
Nee dus. De werkzaamheden die er momenteel
worden verricht aan de Herenweg zijn louter bedrijfsmatige initiatieven, die soms zelfs tegengewerkt werden door de gemeente.
Hebben of liever hadden onze bestuurders gesteund door de partijen dan geen plannen voor het
oude dorp. Jazeker, er zijn in het verleden diverse
plannen ingediend om de oude kern van een hart
te voorzien en leegloop van winkels te voorkomen
onder meer een plein met winkeltjes achter het
kloosterplein of een winkelgedeelte met horeca
op het Adelaar-terrein. En wat te denken van het
prachtige voorstel, nog steeds op een waakvlammetje, de ondertunneling van het viaduct N201.
Eerlijkheidshalve zijn er onder druk, van een gedeelte van de plaatselijke bevolking enige plannen
afgeserveerd; een pannenkoekenhuis en doorvaart de Heul zijn hier voorbeelden van.
En zo zijn er nog wel meer plannen(tjes) en voorstellen geweest, die tegen de verkiezingstijd altijd weer tevoorschijn komen waarbij de politieke
partijen nadrukkelijk aan de (weggezakte) Vinkeveense weg zeggen te timmeren. Helaas sterven
deze plannen of ideeën na de verkiezingen vaak

een zachte dood, waarbij óf de schuld bij de provincie wordt gelegd óf een gebrek aan particulier
initiatief wordt verweten.
Toch is er in Vinkeveen de laatste jaren wel degelijk aan de wegen gewerkt.
Wat te denken van het nieuwe rijwielpad vanaf de
Mijdrechtse Dwarsweg tot, helaas maar, de Plevierenlaan. Ook de Kerklaan is opgeknapt, helaas,
zonder rijwielpad. Een gedeelte van de Julianalaan
is zes maanden terug geheel gereconstrueerd, hij
ligt weer open, helaas, riolering vergeten en enkele tienduizenden euro’s door het toilet gespoeld.
De Baambrugse Zuwe wordt, na jaren puzzelen,
eindelijk verhoogd maar er zit, helaas, een niet
voorzien (?) vuiltje in de grond, uitstel met grote
financiële gevolgen.
De partijen beginnen langzamerhand vlak voor de
verkiezingen hun (ware?) gezicht te tonen.
Waar moet je op stemmen. Dorpspolitiek is net
grote mensen politiek, ze beloven iets wat ze niet
waar kunnen maken. Nu komt de eigenzinnige en
royale wethouder Rosendaal gelukkig niet terug.
De overijverige wethouder Dekker, degene die
veel belooft maar niet alles kan waarmaken en als
er iets mis gaat zijn ambtenaren graag de schuld
geeft, staat weer boven aan de lijst van Ronde Venen Belang. Een slechte zaak voor zijn partij, met
zoveel (overgelopen) Vinkeveners op de lijst. En
dan hebben we ook nog wethouder Lambregts, zij
staat boven aan de lijst van het CDA. Deze Rondeveense wethouder; in Vinkeveen opgegroeid,
woonachtig in Wilnis en werkzaam in Mijdrecht,
heeft het de afgelopen jaren goed gedaan in de
gemeentelijke slangenkuil en is toe aan een stapje
hoger. Niet toevallig komt er in onze gemeente een
burgemeesterspost vrij. De huidige burgemeester
Burgman heeft te kennen gegeven dat ze (te)veel
problemen met de gemeenteraad heeft gehad en
het is ook zeer twijfelachtig of ze weer benoemd
gaat worden.
Daarom wellicht de leus voor een logische keus;
“DE RONDE VENEN VERDIENT INGRID LAMBREGTS ALS BURGEMEESTER”
Jan van der Maat, Vinkeveen

Gemeente trekt
handen af van vervoer
zorgleerlingen
‘Hij is nu 4 jaar en heeft PDD-nos, maar kan niet
naar school, sterker nog we weten niet eens waar
hij terecht kan?’ ‘Ach waarom niet? Ze willen
tegenwoordig de kinderen toch zo vlug mogelijk op
school hebben?’
‘Dat weten we, maar we kunnen niet anders, want
de gemeente geeft geen vergoeding meer voor het
vervoer. Weet u, het is een SBO kindje en we zijn
afhankelijk van een vergoeding, omdat het niet op te
brengen is om dit zelf te betalen.’

te laten onderzoeken, en wat de ouders moeten
verwerken om te horen dat je kind echt naar een
speciale school moet. En dan onze kanjer, hij moest
zo vaak naar het ziekenhuis toe, ook hij verdient
rust, er is zo aan hem getrokken. Daarom valt het
emotioneel heel erg zwaar als je merkt dat het geld
veel belangrijker is dan de kinderen die zoveel meer
verdienen, en zeker als het om je eigen kind gaat.
Zelfs ouders van kinderen die erg goed mee kunnen
komen in de maatschappij begrijpen dit.

Dit zijn zomaar een paar zinnen uit een gesprek,
dat wij dagelijks moeten voeren, want wij hebben
namelijk ook een SBO kindje, een heerlijk mannetje
met een hele toekomst voor zich, zo mogen we
hopen!
Veel onderzoeken zijn er geweest, we zijn er gelukkig
op tijd bij, want niet iedereen heeft het geluk dat je
al zo vroeg weet wat er met je kindje aan de hand
is. Echt, alles was rond, de beschikking voor een
SBO school ligt in huis, en dan het nieuws uit het
gemeentehuis:

Begrip?
Maar de gemeente, hebben zij er wel begrip voor?,
Ja bezuinigingen, de kraan moet dicht. Van IETS naar
helemaal NIETS. Och ja het is duur, het kost veel
geld, dat weten we best wel, maar weet u eigenlijk
wel hoeveel zo’n kind waard is?
Geloof me, zulke kinderen zijn voor geen goud te
koop! Heus, ik schrijf niet alleen, omdat het ons kind
treft, maar ook voor een hele grote kwetsbare groep,
die ook recht hebben op onderwijs, ook al is dit op
een SBO school.
Sterker nog: ouders van zulke mooie en bijzondere
kinderen vechten mee en zij willen dat straks hun
kind zich staande weet te houden in deze soms zo
moeilijke maatschappij.
Nu is er beloofd dat er veranderingen komen en
we moeten daarom afwachten, onze zoon blijft wat
langer op de peuterspeelzaal, dit kan tegenwoordig
heel goed,maar waar staat eigenlijk z’n school? Hier
moeten we nog uit zien te komen.
En eerlijk is eerlijk, dit is niet normaal, en het had ook
niet nodig hoeven te zijn.

4 jaar
‘Sorry, uw kind is 4 jaar, maar we kunnen het vervoer
niet betalen, we verwachten dat u uw kindje met het
openbare vervoer naar school wil brengen!’
‘Verwachten? Een kind van 4 jaar? Dit is ondenkbaar
en erg tijdrovend,dat niet alleen het is ook nog eens
erg zwaar voor een kindje van 4 jaar!’
Iedereen kan wel begrijpen dat dit niet kan, ook
omdat er nog een klein kindje thuis rondloopt.
Tuurlijk zakelijk gezien, ja, dan kan het best, maar
menselijk gezien? Nee, dit is een zeer slechte
oplossing!
Nu wil ik als moeder spreken, gewoon omdat het
aan m’n hart ligt, wij hebben er echt niet voor
gekozen om onze zoon buiten onze dorp naar een
school te sturen, in Wilnis staan er zoveel scholen,
en erger nog, er staat er één zelfs bijna leeg, maar er
zit er geen één bij die voor ons kind op dit moment
goed is.
Gesprek
Ik zal nooit zomaar z’n klas binnen kunnen lopen, z’n
knutselwerkjes kunnen zien, even vlug een gesprek
kunnen voeren met de leerkracht, als je vlug iets wilt
weten. Maar weet u: dit is nu niet belangrijk want
je kind moet gelukkig zijn, dat is wat nu telt! We
hebben een nare tijd achter de rug, gewoon omdat
je een puzzel moet maken van de toekomst van je
kind!
Gelukkig, het laatste stukje nog en dan is deze
puzzel af. Maar... u kent het wel, het leek of er een
grote hand door de puzzel ging, het viel weer in
honderden stukjes uit elkaar, er wordt niet gedacht
aan hoeveel het gekost moest hebben om je kind

Geweldig
En ja, we hebben een geweldige peuterspeelzaal
voor onze zoon. Zonder “Duimelot” had ons kind het
niet gered, maar hij had net als alle andere kleuters
gewoon achter een bureautje moeten zitten in een
klas op een school.
Met dit schrijven hoop ik echt dat de gemeente nu
ook eens met een menselijk oog zal gaan kijken en
beseffen dat deze kinderen ook kostbaar zijn. Nee,
daar mag gewoon niet op bezuinigd worden, en ik
wil nogmaals heel duidelijk schrijven, ik schrijf dit
voor alle kinderen die door de bezuinigingen een
slachtoffer zijn geworden, onze hoop is op de fusie
(een gemeente zijn met Abcoude), want volgens
wethouder J van Breukelen zal er dan meer ruimte
zijn, voor nu afwachten dus! En in ons geval mag
onze zoon dit heerlijk blijven doen op “Duimelot” en
daar verder spelen, met extra ondersteuning, maar
hoe staan de andere kinderen ervoor? Ondanks alles
blijven we positief, en we vertrouwen erop dat de
Gemeente in zal zien dat dit echt uit de hand loopt!
Ella Hulsman-Mur uit Wilnis

Connexxion’s Veenweide
Taxi schandalig!
Donderdag 28 oktober ging ik toevallig even bij mijn
vader langs want hij zou met de Regio Taxi vertrekken naar Blaricum waar mijn moeder (bijna 81 jaar)
in het ziekenhuis ligt omdat zij door een beroerte is
getroffen.
Mijn vader (83 jaar) stond te wachten op een taxi
die om 2 uur zou komen maar het was al bijna kwart
over twee en nog geen taxi. Mijn vader legde mij
uit dat zij een kwartier later kunnen komen en dit
bekend was bij hem.
Meerdere flaters
Hij heeft ver van tevoren de taxi besteld en men vertelde hem dat zij iets voor twee uur nog even zouden
bellen om te bevestigen dat de taxi onderweg was,
dit is echter niet gebeurd.
Om half drie was er nog steeds geen taxi en ik besloot te bellen om te vragen of men hem niet vergeten was, want na meerdere flaters van de zijde van
Connexxion’s ‘Taxi Service’ was dit te verwachten.
Ik kreeg een dame (wiens naam bekend is bij ons)
aan de lijn en zij vertelde mij eerst dat de taxi een
half uur vertraging had maar later in het gesprek zei
ze dat hij iedere minuut zou kunnen arriveren, wat
wel vreemd klonk.
Maar het klopte, want nog geen minuut later kwam
de taxi voorbij rijden en naast de chauffeur zat een
oudere dame, de taxi reed echter gewoon door!
Wij dachten dat de chauffeur eerst de dame zou
wegbrengen...
Groffe leugen
Na enige minuten wachten en geen taxi te bekennen besloot ik weer te bellen en dezelfde juffrouw
kwam aan de lijn en zij ging direct contact zoeken
met de chauffeur liet zij weten en zou terugbellen.
Na zo’n 10 minuten nog geen enkel teken.
Weer belde ik en kreeg een jongeman aan de lijn
die mij wist te vertellen dat hij ging kijken wat hij
kon doen Ik vroeg hem of dit een beetje snel kon,
aangezien het al bijna drie uur was, “Ja!, binnen 5
minuten!”, werd mij beloofd, maar ik heb helaas ook
deze jongeman niet meer gehoord. Enige tijd later
belde er een dame op met de mededeling dat de
taxichauffeur had gezegd dat wij niet klaarstonden
en hij was door gereden!
Dit terwijl ik na een paar minuten had gemeld dat hij
voorbij was gereden! Wat een leugen! We stonden
voor aan de weg te wachten…
Ik weet dat mijn ouders altijd voor aan de weg (veel
te vroeg) stonden te wachten en heb weleens gezegd dat ze gewoon binnen konden wachten, maar
nee hoor, dat wilden zij absoluut niet, je kan een taxi
toch niet laten wachten!
Toen ik aan de dame vroeg wanneer de taxi dan
eindelijk zou komen, inmiddels over drieën, liet deze
dame weten dat zij ‘ging kijken wat ze kon regelen’.

Zo’n 10 minuten later belde zij terug met de mededeling dat er een taxi kon zijn over ongeveer een
uur! Nou ja??
En ‘ongeveer een uur’ bij Connexxion’s Veenweide’Taxi Service’ is zo langzamerhand wel duidelijk geworden.
Ik liet haar weten dat het een schandalige gang van
zaken was en dat men op een uitermate onvriendelijke en onbetrouwbare manier omging met de
senioren.
Deze mensen zijn niet zo mondig en vooral kwetsbaar, dus makkelijk om ze te laten staan en volgens
mij gebeuren er meer van dit soort zaken aangezien
het een enorme warboel is bij Connexxion, en dat is
zacht uitgedrukt.
Ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel mensen er
slechte ervaringen hebben met Connexxion.
Droevig en teleurgesteld
Mijn vader was uitermate droevig, aangezien hij
graag naar de vrouw wilde met wie hij al bijna 60
jaar samen is en die nu in het ziekenhuis lag te
wachten op haar man die al 10 dagen lang iedere
dag naar haar toe gaat.
Een beroerte is al een enorme emotionele inbreuk in
een gezin en het is verschrikkelijk hoe Connexxion
of moet ik zeggen Veenweide Taxi services (wat mij
betreft kunnen zij dit laatste absoluut wel weglaten)
omgaat met oudere mensen, terwijl zij een nieuwsbrief rondsturen waarin staat dat na alle klachten
van de afgelopen tijd het nu tijd is voor verbetering
en zij hun excuus aanbieden voor alle misstanden.
Quote nieuwsbrief Regiotaxi okt. nr.5:
‘in de eerste maanden ging het vaak mis met het op
tijd ophalen van reizigers, reistijden, en beschikbaarheid van chauffeurs, als het mis ging dan ging het
direct ook heel erg mis’...
Welnu, hoe gaat Connexxion deze misstap oplossen?
Ik heb de taxi en mijn afspraak afgezegd en ben snel
mijn auto gaan halen en naar Blaricum gereden, de
geweldige verpleegsters in het ziekenhuis hebben
mij en mijn vader wat extra tijd gegund en zo konden
we toch nog wat tijd doorbrengen met mijn moeder
die overigens nog steeds in het ziekenhuis ligt. En nu
maar met eigen vervoer bezoeken.
Wat ook nog het vermelden waard is… om 17.00 uur
werd er gebeld door de receptie van het ziekenhuis...
de taxi stond klaar om mijn vader op te halen... niet
te geloven!... toch?
Dit verhaal zal zeker nog een lang staartje krijgen...
Cor Mastwijk,
Vinkeveen
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Da Capo’s Popkoor op Sixties
Night in dorpshuis De Quakel
Regio - Op zaterdag 13 november
treedt Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn op tijdens de Sixties Night
in het Dorpshuis aan de Kerklaan
in De Kwakel. Samen met de bands
Get Back en One Trick Pony zingt het
koor drie kwartier lang nummers uit
de roerige jaren zestig uit de concerten van de afgelopen 5 jaar.
Het belooft een geweldige avond
te worden vol met optredens van
de verschillende bands en jamsessies tussen de verschillende muzikanten. Het koor zal worden bege-

leid door dirigent Floor van Erp. De
vaste muzikanten van het koor, pianist Carwin Gijsing (tevens arrangeur en bandleider, gitarist Johan
Slager en drummer Marcel Sapthu
werken graag mee aan dit jaarlijkse
supergezellige evenement.

gaan zingen moeten zeker komen
kijken. Da Capo’s Popkoor heeft
plaats voor nieuwe leden.

De Sixties Night begint om 20.00
uur en Da Capo’s Popkoor treedt op
rond 21.30 uur. Kaarten à 6 euro per
stuk zijn verkrijgbaar via
www.popkoor.nl. Kaarten aan de
zaal kosten 7,50 euro.
Mensen die er over denken zelf te

Belangstellenden kunnen zich melden bij Esther Visser van het verenigingsbestuur via e-mail:
dacapo.popkoor@gmail.com
Na je melding kun je 4x op een donderdagavond van 19.30 tot 22.00
komen mee-repeteren in het Buurthuis van de buurtvereniging Amstelhoek aan de Engellaan. Daarna
volgt een auditie waarin je je eigen
partij moet kunnen zingen.

Moeite waard
Wie nog niet is geweest bij deze
keurslager in Winkelcentrum Amstelplein doet er goed aan er eens
binnen te lopen als men in de buurt
is. Zonder meer de moeite waard.

Zeker als u van vlees en vleesproducten houdt, maar ook de kanten-klaarmaaltijden eens wilt proberen. Met over een aantal weken de
feestdagen in zicht even in het achterhoofd houden!

Aanstaande zondag 7 november

AMC-Kamerkoor zingt in Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondag 7 november is er ’s avonds in de Thamerkerk een bijzondere cantatedienst
met medewerking van het Kamerkoor van het Academisch Medisch
Centrum AMC in Amsterdam.
Het kamerkoor bestaat uit verpleegkundigen, artsen en vroed-

vrouwen, allen met een binding met
het AMC. Zij gaan een aantal korte stukken brengen uit verschillende perioden van de muziekgeschiedenis en wel van Thomas Tallis (16e
eeuw), Johann Sebastian Bach (18e
eeuw), Gabriël Fauré (19e eeuw),
Ralph Vaughan Williams, Edward El-

gar, Sally Deford en Benjamin Britten (alleen 20ste eeuw).
Liturg is ds. Harold Oechies en organist is Willem van Tilburg. Aanvang 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Na
afloop is er een deurcollecte.

Fraaie winkelpresentatie Keurslager Gert
Stronkhorst Winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - In drie dagen tijd heeft
Keurslager Gert Stronkhorst kans
gezien zijn winkel andermaal een
flinke opfrisbeurt te geven. Hij heeft
dit in het recente verleden vaker gedaan. Met als gevolg dat zijn ‘inloopwinkel’ in Winkelcentrum Amstelplein steeds aantrekkelijker voor
het winkelend publiek is geworden.
Stronkhorst is weer een stapje verder gegaan om tegemoet te komen
aan de steeds hoger wordende eisen die de consument vandaag de
dag stelt aan presentatie, producten
en service. Waar Stronkhorst rechts
in de aanloop van zijn winkel al een
prachtige vitrine had, is daar aan-

sluitend een nieuwe bij geplaatst.
“De achterste vitrine met toonbank
voldeed naar onze ideeën niet meer
aan de eisen en toen hebben we besloten die te vervangen door een ultramodern exemplaar. Die sluit aan
op de bestaande van het zelfde type en stijl. Op die manier kunnen wij
alles wat we te bieden hebben nu in
afzonderlijke, maar dezelfde mooie
koelvitrines aan onze klanten presenteren. Een veelvoud van kanten-klaremaaltijden en maaltijdcomponenten die we in eigen keuken
bereiden hebben we nu in één vitrine. Aansluitend hebben we dat ook
gedaan met ons zeer uitgebreid assortiment specialiteiten, vleeswaren

en vleesproducten. Het merendeel
wordt in eigen beheer vervaardigd
en bereid. Het vlees en de vleeswaren zijn afkomstig van onze eigen
koeien. Hoewel het assortiment al
zeer uitgebreid is, hebben we kans
gezien toch nog nieuwe producten te ontwikkelen en eraan toe te
voegen. Bijvoorbeeld producten die
voorzien zijn van bakplaatjes en die
men zo in de oven kan zetten. Er is
ook een ‘gerijpte’ côte du boeuf, een
heerlijke runderrib die vier weken bij
ons op een speciale manier gerijpt
wordt. Daardoor is de smaak ook
bijzonder. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Laten we zeggen dat we het assortiment verdiept

hebben. Dat gaat steeds verder”,
legt Gert uit. Hij wijst op een aantal voortreffelijk uitziende vleesproducten die hun weg naar de culinaire lekkerbekken zonder meer zullen
vinden. “Nieuw is dat we ons nu ook
officieel Parmaham specialist mogen noemen. Italiaanse ham in verschillende smaken, waaronder ook
de heerlijke Serranoham bijvoorbeeld. Voor het snijden van de ham
hebben we een authentieke nieuwe
Italiaanse snijmachine gekocht. Er
is een proefschaaltje met gesneden
ham neergezet op de toonbank, zodat elke liefhebber deze bijzondere
ham eens kan proeven”, aldus Gert.
Oude foto’s
De verschillende hammen hangen
(verpakt) aan een pilaar en trekken
zo de aandacht.
Logistiek gezien ziet het er bij Gert
Stronkhorst perfect uit, zoals hij zelf
met zijn team ook streeft naar perfectie en de hoogste kwaliteit van
zijn producten. Verse vleeswaren en
vleesproducten zo dicht mogelijk bij
de koelcellen en de maaltijden met
alles wat daarbij hoort in de buurt
van de ovens en voedselbereidingskasten. Verder is de winkel mooi gedecoreerd met oude foto’s die rondom op de bovenkant van de muur
de geschiedenis van het familiebedrijf Stronkhorst als slagersbedrijf
weergeven. Inmiddels loopt de winkel vol met klanten die niet alleen
nieuwsgierig zijn hoe de nieuw ingerichte locatie eruit ziet, maar ongetwijfeld ook de tijd willen benutten een keuze te maken uit het omvangrijke assortiment. Vanzelfsprekend wil men tevens profiteren van
de openingsaanbiedingen!

Complete Winterinspectie geeft veilig gevoel

Maak kans op een Hyundai
i10 Orange Babies!
Gida met 20 jongeren een
heerlijk dagje naar de Efteling
De Ronde Venen - Op zaterdag 2
oktober is jongerenverenging Gida met 20 jongeren naar de Efteling
geweest. In het voorjaar mochten zij
een gift van SC Johnson Europlant
BV ontvangen waarmee zij besloten hebben om er wat leuks mee te
doen om iedereen te motiveren voor
het nieuwe seizoen en te bedanken
voor de inzet van het afgelopen seizoen.
Het werd inderdaad een heerlijk
dagje uit waar iedereen van heeft
genoten. Het weer zat gelukkig mee
en het was gezellig druk in het park,

maar niet extreem. Je kunt aan iedereen merken dat ze er weer zin
hebben om van dit nieuwe seizoen
weer iets moois te maken. Gida wil
SC Johnson Europlant BV hiervoor
hartelijk danken.
Programma
Maar wat staat er zoal meer op het
programma?
Komende vrijdag 5 tot zondag 7
november gaan ze op bezinningsweekend naar Gerwen. Hier zullen ze een heel weekend stilstaan
bij een thema. Met spel, creativi-

teit en goede gesprekken gaan ze
proberen er weer een inspirerend
weekend van te maken. Maar ook
de nodige feestjes voor ontspanning staan weer gepland en natuurlijk de reguliere vrijdagavond programma’s.
Geïnteresseerd geraakt in de Gida?
Kijk dan eens op hun website
www.gida-jikes.nl voor meer informatie of neem contact op met Koen
(06-34879875) of mail naar gidajikes@gmail.com. Gida hoopt je binnenkort te mogen verwelkomen.

Mijdrecht – Autobedrijf Rovemij
uit Mijdrecht, is klaar voor jaarlijkse
wintercheck.
Komende vrijdag 5 en zaterdag 6
november houdt Rovemij de jaarlijkse winterinspectie. Hyundai-rijders kunnen dan zonder afspraak
terecht bij Rovemij voor het bedrag
van slechts 2,50 om hun auto te laten controleren op wintergevoelige componenten. De opbrengst van
de Hyundai Winterinspectie schenkt
Hyundai aan de stichting Orange
Babies. Deelnemende klanten maken bovendien kans op een Hyundai
i10 Orange Babies ter waarde van
8.995,- of een van de 20.000 andere prijzen.
Tijdens het bezoek aan Rovemij
wordt, terwijl de klant geniet van een
kop erwtensoep, de auto gecontroleerd op een aantal wintergevoelige
componenten. Onderdelen die aan
vervanging of reparatie toe zijn worden in overleg met de klant vervangen of hersteld. Rovemij heeft een
flink aantal producten extra aantrekkelijk geprijsd, zoals (winter)banden,

accu’s, remblokken en ruitenwisserbladen. De klant ontvangt hiervoor
een speciaal ‘Wintercheckboek’ met
voordeelcheques Voor iedere klant
ligt in elk geval een originele en speciaal vervaardigd Hyundai ijsklontjesbakje klaar voor klontjes in de
vorm van Hyundai-modellen.
Goed doel
Hyundai heeft voor 2010 het goede
doel Orange Babies omarmd. Deze stichting zorgt er voor dat hiv besmette moeders in Zuid-Afrika ondersteuning krijgen om gezonde baby’s ter wereld te brengen. De opbrengst van de winterinspectie doneert Hyundai dan ook aan dit goede doel. Vorig jaar hebben de Hyundai-rijders samen 24.669,52 bijeengebracht voor Stichting Orange Babies.
Mailing.
Hyundai-rijders ontvangen een gepersonaliseerde mailing met een
unieke wincode.
Hiermee kunnen zij zelf bij Rovemij

controleren of zij een van de ruim
20.000 prijzen hebben gewonnen.
Als hoofdprijs stelt Hyundai een Hyundai i10 Orange Babies ter waarde
van 8.995,- beschikbaar. Naast deze
hoofdprijs is er een zeer gevarieerd
prijzenpakket; Van Thule skiboxen,
Pioneer multimediaspelers, TomTom
navigatiesytemen, speciale Hyundai
Kid Cars en vele duizenden andere
prijzen. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 5 november organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een
bingoavond in het clubgebouw van
de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en
de kaarten kosten nog steeds maar
0,50 per stuk. Deze avond o.m. als
prijs een Samsung DVD Blu Ray.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis! U bent van harte welkom.
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De Ronde Venen en Abcoude laten één
miljoen rijksgeld ongebruikt liggen
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen en de gemeente Abcoude zijn wettelijk verplicht
om iedereen aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen. Dit
wordt participatie genoemd. Voor
2009 was voor de beide gemeenten gezamenlijk bijna 2 miljoen euro beschikbaar door het Rijk. Maar
uit een overzicht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt op te maken dat slechts de
helft van het beschikbare geld is gebruikt. Het zou gaat het om ruim één
miljoen euro over de jaren 2008 en
2009. Dit blijkt uit de gegevens van
de zogeheten Kernkaart Werk en
Bijstand 2009. Vooral bij de re-integratie lijkt geld niet te worden uitgeven. Anco Goldhoorn (Ronde Venen
Belang) en Jan Rouwenhorst (CDA)
hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen om opheldering gevraagd. “We hopen dat we
het mis hebben”, aldus beide raadsleden.
Zowel de gemeente De Ronde Venen als de gemeente Abcoude kent
relatief gezien weinig mensen in de
bijstand. Kort geleden heeft het College van De Ronde Venen een overzicht gegeven van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering heeft.
Het betreft hier ongeveer 300 personen. De helft daarvan is toe te leiden
naar werk, de andere helft niet, vanwege psychische problemen of persoonlijke moeilijkheden van andere,
uiteenlopende aard. De mensen die
niet naar gewoon betaald werk toe
te leiden zijn, moeten ook aan het
maatschappelijke leven meedoen.
Dat is een wettelijke plicht van de
gemeente. In de Ronde Venen zijn
hiertoe diverse initiatieven ontwikkeld. Eén voorbeeld daarvan is De
Kweektuin, waar mensen een zinvolle dagbesteding kunnen vinden.
Over de Kweektuin is de laatste tijd
uitgebreid in de gemeenteraad gesproken. Dit samenwerkingsverband zou in opdracht van het college na een proefperiode zijn beëindigd, mede omdat het relatief veel
geld zou kosten. Maar na uitgebreide discussie zegde wethouder Van
Breukelen toe dat de gemeente de
samenwerking met De Kweektuin
juist voortzet. De kosten voor deelname van cliënten aan projecten,
zoals De Kweektuin, kunnen betaald
worden uit het zogeheten Participatiefonds. Met het Participatiefonds

kan de gemeente namelijk de budgetten voor scholing, inburgering en
re-integratie combineren. Voor de
gemeente betekent dit een eenvoudiger regelgeving en administratie.
Voor cliënten is het grote voordeel
dat de gemeente hen maatwerk kan
bieden.
Achtergrond van de cijfers
Jan Rouwenhorst: “Al voor de discussie over De Kweektuin hebben
we de mogelijkheden onderzocht.
Welke initiatieven kan de gemeente
nemen en welk scala aan mogelijkheden kan benut worden. Zo hebben we ook goed kennis genomen
van de informatie op de website van
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en daar zijn we
wijzer van geworden”.
Op die website staat namelijk dat
de Wet werk en bijstand (WWB) gemeenten de mogelijkheid biedt om
eigen beleid te ontwikkelen op het
terrein van re-integratie/activering
en bijstandsuitkeringen. Het is de
gemeenteraad die de hoofdlijnen
van het gemeentelijke beleid in een
beleidskader vastlegt en daarbinnen de prioriteiten bepaalt. Vervolgens controleert de gemeenteraad
of het College van Burgemeester en
Wethouders dit beleid in de praktijk
goed uitvoert. Om deze belangrijke
rol van de gemeenteraad te ondersteunen, publiceert het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per gemeente een overzicht
van de bereikte resultaten. Dat gebeurt vanaf 2005. Het laatste overzicht gaat over het jaar 2009.”
Anco Goldhoorn: “Deze informatie
was voor ons nieuw, maar de wethouder en zijn ambtenaren moeten toch van deze informatie op de
hoogte zijn? We willen de uitkomsten van het Ministerie gekoppeld
zien aan de gegevens die het College ons verstrekt. Daar mag geen
ruimte tussen zitten. We willen dus
meer helderheid in de achtergrond
van de financiële gegevens, die verstrekt worden. Het zou jammer zijn
als zou blijken dat we geld overhouden omdat er te weinig wordt gedaan voor bepaalde groepen.”
Resultaten kernkaart
De Kernkaart van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
is een jaarlijks overzicht van de belangrijkste resultaten in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
(WWB).

Abcoude sloot 2009 af met een
overschot van ruim een kwart miljoen euro en voor De Ronde Venen
geeft het Ministerie aan dat het om
bijna één miljoen gaat, dat niet besteed is.
Er is door de beide gemeenten dus
veel minder aan bijstand en re-integratie uitgegeven dan het toegekende budget van de rijksoverheid.
Jan Rouwenhorst (CDA): “De eerste indruk is dat er sprake is van zogeheten onderuitputting. Is er minder uitgegeven dan mocht of moest?
De grote vraag is of we als gemeente kwetsbare mensen in een moeilijke positie niet tekort doen. Daar wil
ik graag een klip en klaar antwoord
op. Het kan toch niet zo zijn dat elke
bestuurslaag een eigen uitleg geeft
aan objectieve getallen en we te horen krijgen dat de cijfers van de gemeente en het Ministerie niet met
elkaar in verband kunnen worden
gebracht.”
Anco Goldhoorn sluit zich daarbij aan: “In de begrotingsbehandeling voor 2010 is door de fractie van
Ronde Venen Belang gevraagd om
beschikbare middelen uit het participatiefonds maximaal te benutten.
Helaas is de gemeente er niet in geslaagd echt beleid te ontwikkelen”.
Jan Rouwenhorst: “Wij kunnen ons
niet aan de indruk onttrekken dat
de aandacht van de gemeente vooral uit gaat naar mensen die betrekkelijk makkelijk en snel naar betaald
werk toe te leiden zijn. Hiervoor zijn
contracten met re-integratiebedrijven afgesloten. De grote groep die
niet naar betaald en ongesubsidieerd werk toe te leiden is, mag echter niet aan haar lot worden overgelaten. Ik wil graag aangetoond zien
dat de gemeente daarvoor echt alles op alles zet.”
Anco Goldhoorn: “Wij zijn allebei
van mening dat in de nieuwe gemeente echt werk gemaakt moet
worden om iedereen te betrekken
bij het maatschappelijk leven. En dat
is goed mogelijk als op een adequate en creatieve manier optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare budgetten. Daar wil Ronde Venen Belang zich in de nieuwe
gemeenteraad sterk voor maken. Ik
hoop echt dat we uit de cijfers van
het Ministerie niet hoeven te concluderen dat er sprake is van gemiste kansen.”

Minirettes van V.I.O.S.
leveren prima prestatie

Mijdrecht - Eindelijk was het zover,
de grote dag voor de minirettes van
V.I.O.S. Voor het eerst gingen zij met
de groep op wedstrijd in IJsselmuiden. Om half 11 werd er verzameld
bij het clubgebouw om in de beautysalon (de kantine van het clubgebouw) plaats te nemen. Eerst bij de
‘kapsalon’ de haren in twee invlechten met knoedels. Vervolgens op de
barkrukken wachten tot er plaats
was in de ‘make-upruimte’ voor glitter en glamour.
Het was verdacht rustig in de kantine; iedereen toch een beetje zenuwachtig?
Rond 11.15 uur vertrokken een
groot aantal auto’s om na wat zoeken tegen 13.00 uur te arriveren bij
de sporthal. Gelukkig was er eerst
even tijd om op de tribune de sfeer
te proeven en andere groepen te
bekijken. Daarna konden de meisjes gaan omkleden en naar de intrainruimte voor de warming-up en
om de show nog even door te lopen.
Met de bus
Voorafgaand aan de show werd er
keurig opgemarcheerd en gegroet
waarna de beginpose werd ingenomen. De ‘bus naar de Efteling’ kon
vertrekken! De show van de mini-

rettes gaat namelijk over de Efteling
waar de dames met de bus naar toe
gaan. Op de muziek van de verschillende attracties worden deze attracties door de meisjes bezocht en uitgebeeld.
Het zag er allemaal erg leuk en creatief uit. De vloer werd goed gebruikt, de meisjes straalden uit dat
ze het leuk vonden en het publiek
was enthousiast. Ook de afmars
ging keurig en de spanning was van
de gezichtjes af.
Nu even nagenieten met wat drinken en wachten op de prijsuitreiking. Zelfverzekerd marcheerden
de groep en alle andere deelnemers
weer op. Al gauw was de categorie van de minirettes, waarin nog vijf
groepen uitkwamen, aan de beurt.
Het minirette-peloton van V.I.O.S.
kreeg 79.0 punten, goed voor de
vijfde plek. En nog geen twee punten verschil met de eerste plaats.
Een prima prestatie voor de eerste
keer!

Zowel de majorettes als de minirettes hebben dit seizoen hun opwachting gemaakt in het wedstrijdcircuit.
En zeker niet zonder resultaat. Met
de ontvangen juryrapporten kan
hun trainster Chantal de Groot aan
het werk om de shows te verbeteren
en de meisjes klaar te stomen voor
het volgende seizoen.
Naast deze twee groepen werd
V.I.O.S. dit seizoen natuurlijk ook
vertegenwoordigd door soliste Liliane Roosendaal (majorette) en het
duo Dagmar van Vroenhoven en
Danique Mayenburg (minirettes).
En ook zij wisten mooie resultaten
te behalen; duoD2 (Dagmar en Danique) hebben zich zelfs weten te
plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen!
Dat het wedstrijdseizoen is afgesloten wil niet zeggen dat de dames op
hun lauweren kunnen gaan rusten.
Op dit moment wordt al hard getraind voor de jaaruitvoeringen die
plaatsvinden op 5 en 6 februari 2011
in De Meijert in Mijdrecht.

Einde seizoen
Met deze eerste wedstrijd voor de
minirettes kwam er een eind aan
een druk wedstrijdseizoen voor de
majoretteafdeling van V.I.O.S.

Direct daarna begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen waarin
V.I.O.S. weer veel van zich zal laten
horen en zien. Als majorette blijf je
bij V.I.O.S. dus lekker bezig…

Mike en Manuel winnaars van
kleurwedstrijd Smit Schoenen
Mijdrecht - Bij Smit Schoenen
Sport & Lederwaren in Winkelcentrum De Lindeboom stonden de potentiële winnaars van de Braqeez
kleurwedstrijd al vroeg op de stoep.
Immers, wie zou de Braqeez Hummer hebben gewonnen? Rond 11.00
uur werd dat in de winkel publiekelijk bekendgemaakt, hoewel de
prijswinnaars natuurlijk al telefonisch op de hoogte waren gebracht
dat zij met hun ouder(s) moesten
opdraven om hun prijs uit handen
van Jacqueline Smit in ontvangst te
komen nemen. Het bleek Mike van
Aken (4) uit Mijdrecht te zijn die beslag heeft weten te leggen op de
eerste prijs en dus de gelukkige eigenaar is geworden van de grote op
afstand bestuurbare zwartgekleurde Braqeez Hummer. De auto meet
ongeveer 80 cm en is onder meer
voorzien van heuse verlichting, een
audioset, elektrisch openslaande

deuren, claxon en een grommend
motorgeluid. De tweede prijs werd
door Manuel van der Wilt (6) uit Vinkeveen in de wacht gesleept, ook
een op afstand bestuurbare rode
Braqeez Hummer, maar dan een wat
kleinere versie. Deze deed in technisch opzicht echter niet onder voor
zijn grotere broer. De moeder van
Manuel vertelde dat hij nog nooit
eerder een kleurplaat had gemaakt
en dat hij nu in de prijzen valt is dan
natuurlijk helemaal fantastisch!
Vrijdag 1 oktober jl. was men bij
Smit Schoenen Sport & Lederwaren begonnen met het organiseren
en bekendmaken van de kleurplatenwedstrijd, waaraan het modieuze
kinderschoenenmerk Braqeez (beter bekend als ‘Brakkies’) van de firma Van Gastel uit Waalwijk is verbonden. Alle kinderen die schoenen kochten kregen een kleurplaat
mee die zij na ingekleurd te heb-

ben vervolgens weer konden inleveren bij Smit. Eigenaresse Jacqueline Smit had eerst het plan om de
mooiste tekening uit te zoeken maar
dat bleek onbegonnen werk want ze
waren allemaal even prachtig. Sommige kinderen hadden er prachtige
kunstwerken van gemaakt met stickers en glitters en een mooie gekleurde achtergrond. Dus gingen
alle kleurplaten in een grote ton
waaruit na trekking Mike van Aken
en Manuel van der Wilt als prijswinnaars uit de bus kwamen! Het zal
wel even wennen zijn nu de auto’s
uit de etalage zijn verdwenen want
elke dag stonden er wel weer kinderen met hun neusjes tegen het
etalageraam gedrukt. Maar ook hun
vaders! Al met al een ludieke actie
met hele blije prijswinnaars! Jacqueline Smit, bedankt voor dit initiatief en de mooie prijzen. Graag tot
een volgende keer!

Doe mee met Schoenendoosproject 2010!

Kinderen zetten zich weer in
voor kinderen in nood
Mijdrecht - Alweer voor het 4e jaar
doet iedereen mee aan het schoenendoosproject van Actiekids. Afgelopen week zijn de folders op verschillende scholen in Mijdrecht aan
de kinderen meegegeven.
Op zondag 31 oktober is er in de Familieviering in de R.-K. kerk gestart
met het project. De hele maand november kunnen kinderen een doos
versieren en vullen voor kinderen
in arme landen. Zij bezorgen hen
daarmee een fantastisch feest; cadeautjes krijgen deze kinderen niet
zo vaak.
Doe mee en lees hieronder hoe dat
kan.

kleine cadeautjes of iets van jezelf.
Geen snoep en oorlogsspeelgoed.
Kies of je een doos maakt voor een
jongen of een meisje en kies een
leeftijd (2-4, 5-9, 10-14 jaar). Via het
bonnetje uit de informatiefolder kun
je dit aangeven.
Het versturen van de doos kost vijf
euro per doos; deze bijdrage is vrijwillig en kan in de daarvoor bestemde envelop gedaan worden, verkrijgbaar bij de informatiefolder.
Sluit de doos met een elastiek of
touw; niet dichtplakken.
Voor informatie over dit project:
www.actiekids.nl of via de werkgroep Familievieringen.

Hoe kan ik meedoen?
De schoenendozen kunnen gemaakt worden in de maand november. Inleveren kan tot en met vrijdag 26 november op school en in de
kerk. Eind december worden de dozen centraal ingezameld, zodat ze
vóór Kerstmis verscheept kunnen
worden naar de betreffende landen.
Het formaat van de schoenendoos
is ongeveer: lxbxh: 35x20x15 cm. Dit
is een doos voor een normaal paar
schoenen; uitdrukkelijk verzoek,
géén laarzendoos.
In de doos doe je schoolspulletjes, klein speelgoed, toiletartikelen,

Wat is Actiekids?
ActieKids zijn kinderen die zich inzetten voor arme kinderen. Zij komen in actie voor kinderen in nood
door persoonlijk een schoenendoos
voor hen te versieren en te vullen
met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen.
Deze dozen worden verstuurd naar
arme landen, waar zij worden uitgedeeld aan kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Denk
aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en
ziekenhuizen. Totaal gingen er ruim

Nieuw op de Nederlandse markt:

’s Werelds eerste bloedglucosemeter als USB-stick
Mijdrecht - Goed nieuws voor diabetespatiënten! Bayer heeft een
bloedglucosemeter op de Nederlandse markt geïntroduceerd die tevens als USB stick kan worden gebruikt. De CONTOUR® USB bloedglucosemeter is de eerste en enige glucosemeter die rechtstreeks
in de USB poort van de computer
kan worden geplugd en zo toegang
biedt tot waardevolle informatie die
de diabetesbehandeling kan ondersteunen.
Het aantal diabetespatiënten in ons
land neemt toe, zo ook de vraag
naar nieuwe meters. De CONTOUR® USB is de eerste glucosemeter die niet alleen op de PC maar
ook op de MAC kan worden aangesloten. De meter slaat tot 2.000 testresultaten op en heeft daarnaast
ook nog 500MB extra opslagcapaciteit om bijvoorbeeld documenten
of foto´s op te slaan.
Voor de patiënt of zorgverlener
brengt de nieuwe meter veel ge-

bruiksgemakken met zich mee. Installatie van software of aansluiting van kabels is niet meer nodig.
De meter kan direct in de USB poort
van de computer worden geplugd
en patiënten en zorgverleners hebben met de geïntegreerde software
direct inzicht in patronen en trends
in hun diabetesbehandeling. De patiënt kan de gegevens eenvoudig via
PDF of e-mail delen met de zorgverlener wat het zelfmanagement ondersteunt en patiënten meer controle geeft over hun diabetesbehandeling.
Ideaal
“Dit is de ideale bloedglucosemeter
voor patiënten die actief bij hun diabetesbehandeling betrokken zijn.
Vooral diegenen die insuline gebruiken en regelmatig hun glucose testen hebben profijt van het inzicht
dat deze nieuwe manier van testen geeft“, aldus Michiel Metselaar,
hoofd Bayer Diabetes Care.

7,9 miljoen schoenendozen de wereld over. En ook dit jaar wil de organisatie proberen om zo’n 8 miljoen
schoenendozen uit te laten delen.
Waarom vult een ActieKid
een schoenendoos?
Met een gevulde schoenendoos
geeft een ActieKid hoop en blijdschap aan een ander kind. Elk kind
dat een schoenendoos krijgt, maak
je enorm blij. Even wordt het verdriet
vergeten.
Als ActieKid leer je om je spulletjes
te delen met andere kinderen. Als
ActieKid mag je blij zijn met de rijkdom waarin je leeft. Door deze actie
leer je dat veel kinderen bijna niets
hebben.
Waar gaan de
schoenendozen naar toe?
Vanuit Nederland en België worden
de schoenendozen elk jaar verzonden naar 100 landen waar hulp nodig is. Afgelopen jaar waren dat er
53.814 in 5 containers en 2 vrachtwagens. Grote dank daarvoor!! Dit
jaar gaan de dozen naar Moldavië,
Namibië, Oeganda, Sierra Leone,
Togo, Zambia en Ukraïne.
Bedankt alvast voor het meedoen!
Het diabetesteam van het Albert
Schweizer Ziekenhuis is enthousiast over de nieuwe meter: “De Contour® USB is heel eenvoudig in gebruik en geeft ons en de patient op
een snelle en eenvoudige manier
inzicht in de behandeling.”
Met de CONTOUR® USB kunnen
mensen met diabetes de resultaten bespreken tijdens het bezoek bij
hun diabetesverpleegkundige, over
de telefoon of via e-mail, zodat ze
de behandeling eventueel kunnen
bijstellen en actie kunnen ondernemen als hun bloedglucosewaarden
niet in orde zijn.
Diabetes in Nederland
Het aantal Nederlanders van wie
bekend is dat ze diabetes hebben
is 740.000.
Daarnaast zijn er naar schatting
minstens 250.000 mensen met diabetes bij wie de diagnose nog niet
is gesteld. In totaal zijn er in Nederland dus zo’n miljoen mensen met
diabetes en jaarlijks komen daar
nog ongeveer 71.000 mensen bij.
Naar schatting hebben in 2025 in
Nederland 1,3 miljoen mensen de
diagnose diabetes (Bron: RIVM).

