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Uithoorn - Ongeveer twee maan-
den nadat bewoners van de wijk 
Legmeer in deze krant terecht hun 
ongenoegen hadden geuit over de 
kwaliteit en het zenderaanbod voor 
hun TV’s en internet van kabelex-
ploitant Caiway, is de lucht kenne-
lijk wat opgeklaard. Het artikel in de 
krant heeft daartoe bijgedragen. Een 
tijdje geleden heeft de exploitant 
contact gehad met de samenstel-
ler van het bewuste artikel. Daarbij 
werd beloofd dat Caiway volop naar 
verbetering zou streven om het (di-
gitale) TV-aanbod op een kwalita-
tief hoog niveau aan te bieden, de 

storingen waar nodig zou oplossen 
en de helpdesk beter en sneller toe-
gankelijk te maken. Dat werpt nu 
zijn vruchten af, want inmiddels krij-
gen wij reacties van bewoners bin-
nen die hun tevredenheid uiten over 
de TV-ontvangst en de geboden ser-
vice. Dat is een prettig geluid om te 
horen en doet recht aan de journa-
listieke inbreng om misstanden en 
andere gebeurtenissen in de sa-
menleving te signaleren. Vaak helpt 
dit mee om een vastgelopen pro-
ces weer vlot te trekken of een aan-
zet te geven tot verbetering in be-
paalde situaties. Jammer dat het al-

tijd eerst zover moet komen dat het 
in de openbaarheid gebracht moet 
worden alvorens erop wordt gere-
ageerd. Echter, het resultaat telt, 
toch? Waarmee niet gezegd is dat 
er in alle voorkomende misstanden 
meteen positieve resultaten worden 
geboekt. In dit geval wel. Caiway, 
bedankt en houen zo, hoewel er hier 
en daar toch nog wel eens een sto-
rinkje zal kunnen optreden. Dat kan 
je nooit uitsluiten. Maar misschien 
kunnen bewoners nu gedurende 
langere tijd met een blij gezicht hun 
TV in de kast laten staan zonder die 
er steeds uit te hoeven trekken.

Bewoners positiever over 
kabelexploitant Caiway

Uithoorn - De Dol Dwaze Dagen 
van Catsman Auto’s zijn een succes 
geweest. Tijdens afgelopen weekend 
met een ecodag, een testdag en een 
familiedag heeft het publiek kennis 
kunnen maken met de veelzijdigheid 
van Catsman. Met een eco-car werd 
extra kracht bijgezet. De Buddy, dat 

is de naam van het voertuig, is een 
volledig elektrisch aangedreven 
EUV (Electric Urban Vehicle) met 
een actieradius van 120 kilometer. 
Deze compacte, praktische en mi-
lieuvriendelijke auto is echt ‘electri-
city in motion!’ Namens de Gemeen-
te Uithoorn was de wethouder van 

Economische Zaken, Jeroen Verhe-
ijen, aanwezig. Vernieuwende initia-
tieven van Uithoornse ondernemers 
worden door de gemeente bijzonder 
toegejuicht. Ook mevrouw Ria Zijl-
stra (foto), die Duurzaam Uithoorn in 
haar portefeuille heeft ziet toekomst 
in duurzame voertuigen.

Dol Dwaze Dagen bij 
Catsman Auto’s een succes

De Buddy met de heer J. Catsman en mevrouw Ria Zijlstra die namens de Gemeente Uithoorn op de foto is gegaan.
Uithoorn - Bij Koppers Netherlands 
B.V. (het voormalige Cindu Chemi-
cals B.V.) en Neville Chemical Eu-
rope B.V. in Uithoorn heeft zich af-
gelopen zaterdag 6 november een 
stroomonderbreking voorgedaan. 
Deze werd veroorzaakt door een 
storing in het elektriciteitsnetwerk 
van Uithoorn. Als gevolg hiervan zijn 
diverse installaties uitgevallen. De-
ze zijn weer herstart. Bij de normale 
herstart van enkele andere installa-
ties in de nacht van 7 op 8 novem-
ber heeft dit alsnog geresulteerd in 

het langdurig afgaan van het ter-
reinalarm. Dit laatste is het gevolg 
van de wijze waarop de veiligheids-
voorzieningen zijn uitgevoerd (fail 
safe situatie) en werden dus niet 
veroorzaakt door daadwerkelijke 
incidenten. Koppers en Neville be-
treuren de overlast en onrust, die dit 
mogelijk heeft veroorzaakt. 
De externe veiligheid is op geen en-
kel moment in gevaar geweest. Zo-
wel de provincie als de gemeente is 
van deze situatie op de hoogte ge-
steld.

Uithoorn - Volgende week woens-
dag 17 november aanstaande vindt 
in het kader van de rampenbestrij-
ding op het Koppers terrein in Uit-
hoorn een grote oefening plaats. De 
oefening begint om ongeveer 20.00 
uur en zal tot ca. 22.30 uur duren. 
Deelnemers aan deze oefening zijn 
de brandweerkorpsen van de ge-
meente Uithoorn, Aalsmeer, SI een-
heid vanuit de regio, Politie, en de 
Ambulancedienst. Tijdens de oefe-
ning kan er mogelijk enige overlast 
zijn voor de buurtbewoners, die over 
deze oefening worden (zijn) geïn-
formeerd. Getracht zal worden deze 
overlast tot een minimum te beper-
ken.

Van wie 
ben ik?
Waar is het baasje van de zwart/
wit gevlekte kat op bijgaande 
foto? Het dier is gevonden op de 
Ondernemingsweg in Uithoorn. 
Wie het dier herkent wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming.
via tel. 0297-343618

Stroomstoring bij Koppers 
Netherlands B.V.

Cindu bedrijfs-
brandweer oefent 
samen met andere 
hulpdiensten

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, tel. 0297 349 078 , www.zussies.com
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wsp-amstelvenen.nl
Lancering Werkgeversservicepunt 
Amstel-Venen
Bent u op zoek naar personeel of heeft u vragen 
over scholing, bemiddeling, proefplaatsing of
subsidies? Kom op maandag 15 november 2010 
van 17.00 tot 19.00 uur naar de raadzaal van 
de gemeente Amstelveen. 
 
Het Werkgeversservicepunt wordt 
dan gelanceerd. U kunt daar speeddaten 
met onze experts en al uw vragen stellen.
 
Ga snel naar www.wsp-amstelvenen.nl  
of via info@wsp-amstelvenen.nl

Start werkzaamheden 
aan InduStrIeweg

De firma GMB begint deze week met 
werkzaamheden aan het riool bij de 
Industrieweg. Hierdoor zal op een 
aantal plekken verkeershinder voor-
komen. Er wordt een stalen buis ge-
legd vanaf de Industrieweg naar de 
Zuivering om het afvalwater om te 
pompen. 

reconStructIe 
zIjdelweg

Vanaf 15 november beginnen de re-
constructiewerkzaamheden aan de 
Zijdelweg. Deze worden gefaseerd 
uitgevoerd.

drie fasen
Vanwege de aankomende winterpe-
riode gaan we de werkzaamheden in 
3 fasen uitvoeren:
Fase 1 
Begint op 15 november en duurt tot 
eind december 2010. In deze fase 
gaat het om het rooien van bomen 
en struiken, het opbreken van het 
fietspad langs de Zijdelweg en het 
leggen van een nieuwe wegfunde-
ring aan de zijde van De Legmeer. 
Fase 2 
Duurt van januari tot eind februari 
2011. In deze periode zal er mogelijk 
vanwege de weersomstandigheden 
weinig aan de weg gewerkt worden. 
Fase 3 
Duurt van eind februari tot aan de 
zomervakantie 2011. In deze perio-
de worden verkeersinstallaties ver-
vangen, nieuwe verhardingen aan-
gebracht en nieuwe bomen en strui-
ken geplant.

omleiden fietsers
Tijdens de reconstructie van de Zij-
delweg is het noodzakelijk om de 
fietsers die gebruik maken van het 
fietspad langs de Zijdelweg om te 
leiden. Om fietsers niet te veel te la-
ten omrijden gaat de aannemer een 
overbrugging over de watergang 
tussen Van Deyssellaan en Rand-
weg Oost realiseren. Het fietsver-
keer richting Amstelveen wordt dan 
via Tesselschadelaan, Willem Kloo-
slaan, Van Deyssellaan en Randweg 
Oost geleid. De omleiding zal door 
borden worden aangegeven. Deze 

Nu de koude maanden zijn aange-
broken, neemt de kans op ongeval-
len met koolmonoxide (CO) weer 
toe. Brandweer Amsterdam-Amstel-
land waarschuwt alle inwoners voor 
de gevaren van het gas, dat ook be-
kend staat als ‘de sluipmoordenaar’. 
Je merkt de aanwezigheid van het 
dodelijke gas namelijk niet op, want 
het is kleur-, geur- en smaakloos.

Tientallen slachtoffers belanden 
jaarlijks in het ziekenhuis door kool-
monoxidevergiftigingen, veroor-
zaakt door slecht onderhouden ka-
chels, geisers en schoorstenen of 
dichtgestopte ventilatieopeningen. 
Koolmonoxidevergiftigingen met do-
delijke afloop worden meestal ver-
oorzaakt door geisers, schoorstenen 
en kachels.

wat is koolmonoxide?
Een kachel of een geiser moet be-
paalde stoffen verbranden om voor 
warmte te kunnen zorgen. Zuurstof 
is een essentieel onderdeel van een 
volledige verbranding. Als er onvol-
doende zuurstof bij de vlam kan ko-
men, bijvoorbeeld door onvoldoen-
de ventilatie in de woning of een ver-
stopt ventilatiekanaal van de geiser, 
komt het gevaarlijke koolmonoxide-
gas vrij. 

herkennen van koolmonoxide 
Er is een aantal aanwijzingen voor 
aanwezigheid van koolmonoxide. 
Thuis moet u vooral letten op de 
vlam in de geiser, kachel of cv-in-
stallatie. Deze hoort blauw van kleur 
te zijn. Is de vlam oranje, dan wijst 
dit op de aanwezigheid van koolmo-
noxide. Ook beslagen ramen kun-
nen duiden op gevaar. Vrijgekomen 
waterdamp, die door een verkeerd 
werkende afvoer of onvoldoende 
ventilatie niet verdwijnt, zorgt voor 
beslagen ramen. 
Er zijn ook lichamelijke verschijn-
selen die op de aanwezigheid van 
koolmonoxide kunnen wijzen. De 
symptomen van koolmonoxidever-
giftiging zijn te vergelijken met griep-
verschijnselen: lichte hoofdpijn, mis-
selijkheid, overgeven en vermoeid-

heid. Hoe groter de blootstelling aan 
koolmonoxide, des te heviger wordt 
de hoofdpijn. Ook krijgt men last van 
duizeligheid, verwarring, slaperig-
heid en een versnelde hartslag. 

Voorkómen van 
koolmonoxide
Regelmatig onderhoud is cruciaal 
om het risico op koolmonoxide zo 
klein mogelijk te houden. De geiser, 
gaskachel en CV installatie moe-
ten ieder jaar door een erkend in-
stallateur worden gecontroleerd en 
schoongemaakt. Daarnaast is het 
van belang om een schoorsteen re-
gelmatig te laten vegen door een er-
kende schoorsteenveger. Als een 
schoorsteen verstopt raakt gaan 
gassen terug de woning in, met alle 
schadelijke gevolgen van dien. 
Verder is een goede lucht toe- en af-
voer erg belangrijk bij het voorkó-
men van koolmonoxide. Een groot 
risico schuilt in het dichtstoppen 
van de luchttoevoer. Veel huizen 
zijn goed geïsoleerd, waardoor er 
nauwelijks zuurstof van buiten naar 
binnen kan. Om toch aan voldoen-
de zuurstof te kunnen komen, heb-
ben geisers en verwarmingstoestel-
len daarvoor een aparte toevoer. Die 
toevoer mag niet worden afgesloten. 

koolmonoxidemelder
Er zijn melders op de markt die alarm 
slaan bij een hoge concentratie kool-
monoxide. Gezien de eigenschap-
pen van het gevaarlijke gas (kleur-, 
geur-, en smaakloos), kan een kool-
monoxidemelder een toegevoegde 
waarde hebben bij het herkennen 
van koolmonoxide. Brandweer Am-
sterdam-Amstelland benadrukt wel 
dat u deze melders slechts als aan-
vullende maatregel moet zien. De-
gelijk onderhoud van geisers, ka-
chels en schoorstenen is de eer-
ste vereiste voor een koolmonoxi-
devrije woning. Op de website van 
de brandweer: www.brandweer.nl/ 
amsterdam-amstelland is meer in-
formatie te vinden over koolmonoxi-
de en wat u kunt doen bij het ver-
moeden van aanwezigheid van kool-
monoxide.

koolmonoxide ligt op 
de loer
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algemene InFormatIe
gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

loket wonen welzijn en zorg 
(wwz)
openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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

openingstijden 
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

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

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

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

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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 toelich-
ting en daarna kunt u het bestem-
mingsplan inzien, vragen stellen en 
een reactieformulier invullen. 

ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
dat op 10 november 2010 wordt toe-
gelicht, kunt u t/m 24 november 2010 
ook inzien in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis, alsme-
de in de bibliotheek, gebouw De 
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te 

Uithoorn, tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek en in 

Dorpshuis De Quakel tij-
dens de openingstijden 

van het dorpshuis. 

Inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan “meerwijk” 

Inbraakpreventieavond 
in gemeentehuis
Voor de inwoners van uithoorn wordt op 16 november een in-
braakpreventieavond georganiseerd in het gemeentehuis. u bent 
vanaf 19.00 uur welkom in de raadzaal.

Burgemeester Oudshoorn opent de bijeenkomst om 19.30 uur. Ver-
volgens zal een ex-inbreker laten zien hoe gemakkelijk het kan zijn 
een huis binnen te komen. Mensen zijn vaak nonchalant en zetten 
daardoor als het ware ramen en deuren open voor ongenode gasten. 
Woongroep Holland zal demonstreren hoe u uw huis met vaak een-
voudige middelen doeltreffend kunt beveiligen. U krijgt volop gele-
genheid vragen te stellen en langs te lopen bij de kraampjes van o.a. 
Woongroep Hollend en een ijzerwarenspecialist. De avond is een sa-
menwerkingsproject van Gemeente Uithoorn, Woongroep Holland en 
Politie Amsterdam-Amstelland. Bent u geïnteresseerd in de inbraak-
preventieavond? 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!

Het voorontwerpbestemmingsplan 
is ook elektronisch beschikbaar op 
www.uithoorn.nl
Binnen deze termijn kan iedereen 
het voorontwerpbestemmingsplan 
inzien en kunnen degenen die niet in 
de gelegenheid zijn de inloopavond 
bij te wonen een schriftelijke reactie 
zenden aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 

Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal 
het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning zes weken ter inzage worden 
gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslis-
sing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Door middel 
van publicaties in De Nieuwe Meer-
bode, de Staatscourant en op de 
website www.uithoorn.nl zal bekend 
worden gemaakt wanneer zienswij-
zen kunnen worden ingediend.

Zoals u wel weet, wordt het gemeentehuis verbouwd. De 1e en 2e eta-
ge zijn inmiddels opgeleverd, maar de werkzaamheden op de begane 
grond zijn nog in volle gang. Daarbij duurt de verbouwing van de ruimte 
waar de archieven zijn opgeslagen langer dan gepland. Daarom kun-
nen tot de tweede week van december archiefstukken alleen beperkt 
en op afspraak ter inzage worden gegeven.

Inzage en opvragen gemeentelijke 
archiefstukken tot medio december 
beperkt mogelijk

werk In 
uItVoerIng

route nemen we ook mee in de glad-
heidbestrijding.

meer informatie?
Meer informatie over de uitvoe-
ring van de werkzaamheden is te 
vinden op de website van de ge-
meente: www.uithoorn.nl. Met vra-
gen kunt u terecht bij de heer J. de 
Jong van de afdeling Leefomge-
ving, tel.: (0297) 51 31 11 of per mail:  
gemeente@uithoorn.nl

aanleg VIerde berg-
bezInkbaSSIn aan 
wIegerbruInlaan 

De voorbereidingswerkzaamheden 
voor het aanleggen van het vierde 
bergbezinkbassin zijn van start ge-
gaan. Op de hoek van Wiegerbruin-
laan en Alfons Ariënslaan is een 
bouwplaats ingericht en afgeslo-
ten met hekken. Het werk is volgens 
planning zomer 2011 gereed.

bergbezinkbassins, 
wat zijn dat?
Dat zijn grote betonnen bakken 
waarin ongeveer 400 kuub water 
kan worden opgevangen.

waarvoor dienen ze?
In een deel van het riool worden re-
genwater en afvalwater samen af-
gevoerd. Bij een stevige wolkbreuk 
kan het riool al het regenwater niet 
aan. Om te voorkomen dat het vieze 
water terugstroomt in de woningen, 
wordt dit water op een aantal punten 
in de gemeente gecontroleerd in het 
oppervlaktewater (bijvoorbeeld slo-
ten) gestort. Dit bevordert de kwali-
teit van dat water niet. Een oplossing 
is om bij zo’n overstortplek een berg-
bezinkbassin te plaatsen, waarin het 
overtollige water wordt opgevangen. 
Wanneer het riool het weer aankan, 
wordt het opgevangen water daarin 
teruggepompt.

wat gebeurt er als het water 
niet meer in het bassin past?
Dan wordt het alsnog in het opper-
vlaktewater gestort. Maar omdat 
zware vuildeeltjes in het bassin naar 
de bodem kunnen zakken, is het ge-
storte water veel minder vuil. Door 
bergbezinkbassins komt dus sowie-
so minder rioolwater in het opper-
vlaktewater terecht. En wat er toch in 
komt, is minder schadelijk. Een goe-
de oplossing dus!

hoeveel bergbezinkbassins 
heeft de gemeente?
Nu drie: aan de Nicolaas Beetslaan, 
de Rozenlaan en de Admiraal de 
Ruyterlaan. Alle bassins zitten onder 
de grond, dus je ziet ze niet. Bij 
de Nicolaas Beetslaan is 
alleen het deksel te 
zien.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

ALGEMENE INFORMATIE

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de 
raad van Uithoorn op donderdag 11 november 2010 in het ge-
meentehuis. In deze raadsvergadering worden de programmabe-
groting 2011 en de tweede voortgangsrapportage 2010 bespro-
ken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur direct met de Raads-
vergadering en het Politiek Debat. Er is geen Informatief Beraad.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 11 NOVEMBER 2010

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 19.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 11 november 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat

3 Integrale behandeling van de: 19.40 uur
 - Programmabegroting 2011 (RV10.65)
 - Tweede voortgangsrapportage 2010 (RV10.64)
 Het college van b&w stelt voor in te stemmen met 
 beide documenten.
 De procedure voor de behandeling van de 
 documenten is als volgt:
 19.40-20.30 uur: eerste termijn fracties
 20.30-20.45 uur: schorsing 1
 20.45-21.35 uur: tweede termijn fracties
 21.35-22.05 uur: eerste termijn college van b&w
 22.05-22.20 uur: schorsing 2
 22.20-22.45 uur: vragen fracties en tweede termijn 
  college van b&w
 22.45-23.00 uur: schorsing 3
 23.00-23.30 uur: derde termijn fracties
 23.30-23.45 uur: stemmingen
 Einde beraadslagingen 23.30 uur

Stemmingen

4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  23.30 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en 
 eventuele stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:

 1. Begrotingswijziging nr. 05 (RV10.66).
 Sluiting openbare vergadering 23.45 uur

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING RAAD 
UITHOORN 4 NOVEMBER 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben twee personen gebruik gemaakt van 
het recht om in te spreken. Beiden spraken in over de Europarei.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
• Onderzoek door de rekenkamer over het coalitieakkoord;
• Samenwerkingsovereenkomst Europarei;
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• Anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ingrepen;
• Het raadsbericht van het college van b&w inzake de bestuurskrachtme-

ting. Bij dit onderwerp is een motie ingediend die raadsbreed is aangeno-
men.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ingrepen;
• Actualisering structuurvisie;
• Bekrachtiging geheimhouding Legmeer West fase 3.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 11 november 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met 
de griffi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
18 NOVEMBER 2010

Op donderdag 18 november 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsverga-
dering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Stand van zaken N201;
• Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst Beleef Buitendijks 

(Legmeer West);
• Samenwerkingsovereenkomst Legmeer West fase 3;
• Voorbereidingskrediet Dorpscentrum;
• Beleid openbare verlichting.
Politiek Debat:
• Samenwerkingsovereenkomst Europarei.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 12 november 2010 op 
de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 17 november 2010 staat 
de agenda ook op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi e van de ge-
meenteraad van Uithoorn, tel.: 0297- 513 963 of e-mail: griffi e@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 
griffi er (per telefoon of e-mail).

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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

der, 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
10 nov. Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Meerwijk in ge-

meentehuis, 19.30 uur
12 nov. Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijl-

stra aanwezig bij buitengewone algemene ledenvergadering 
VNG in Jaarbeurs Utrecht.

12 nov. Kids@the mix, aanvang: 19.00 uur
13 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein (10.00 uur); Winkelcentrum Zij-

delwaard (13.00 uur) en De Kwakel (18.00 uur).
13 nov. ‘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) 

13 nov. Mix-live met Six Magics, The Name en Hamer of Justice, aan-
vang: 20.30 uur. Entrée: € 10.

16 nov. Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis, 19.30 uur
16+17 nov. Maand van de Verleiding, The Mix  
17 nov. Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
19 nov. Open huis Hobbyclub Fantasie ’83, dorpshuis De Quakel, 

19.00-21.00 uur 
19 nov. 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.

19 nov. Eindfeest Maand van de Verleiding in The Mix. 
19, 20 en Toneelgroep St. Genesius speelt ‘Rust, Vrede en Flinterman’
27 nov. in Dorpshuis De Quakel. Zaal open: 19.30 uur. Uitvoering be-

gint om 20.15 uur. Entree: € 7,50. 
20 nov. Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijl-

stra aanwezig bij Gala aan de Amstel, Rechthuis
20 nov. Concert koren United en Immanuel o.l.v. Rob van Dijk, De 

Schutse, De Merodelaan, zaal open:19.15 uur. Aanvang con-
cert: 20.00 uur (€12,50)

21 nov. Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
30 nov. Informatiebijeenkomst De Kwakel, KDO Kantine, 19.30 uur. 

Voltallige college van B&W aanwezig. 
3 dec. Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
6 dec. Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van mul-

tiprobleemgezinnen in stadsregio Amsterdam, Beurs van Ber-
lage, 13.00 uur

8 dec.  Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres Staat van de N-H 
Jeugd 2010 in het Patronaat te Haarlem 

31 dec. 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.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

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

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

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 de-

cember 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 35, aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning.
- Vuurlijn 76, aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een be-

staande woning.
Meerwijk-West
- Kuifmees 30, aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning op de 

1e etage aan de achterzijde.
- Kuifmees 119, aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de begane grond, 

het maken van een balkon op de uitbouw en het plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde.

Dorpscentrum
- Prins Bernhardlaan 58, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kap 

op de bestaande berging en het plaatsen van een hekwerk. 
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 10, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde.
- Straatsburgfl at 21, aanvraag sloopvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudende materialen.

 VERLEENDE (OMGEVINGS)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan de winkeliersverenigingen van Uithoorn en de Kwakelse Han-

delsvereniging voor de intocht van Sinterklaas op 13 november 2010 vanaf 
10.00 uur in Uithoorn en 18.00 uur in De Kwakel en de uittocht van de Sint op 
6 december 2010 vanaf basisschool De Springschans van 17.00 tot 18.15 uur. 
Bezwaar t/m 20 december 2010.

De Kwakel
- Drechtdijk 76, lichte bouwvergunning voor het vergroten van een woning. Be-

zwaar: t/m 14 december 2010
- Boterdijk 165, sloopvergunning voor het geheel slopen van alle opstallen en 

asbesthoudende beschoeiingen. Bezwaar: t/m 20 december 2010
- Boterdijk 163 en achter Boterdijk 165 en 183, vergunning voor het slopen van 

een woonhuis met bijgebouwen, asbesthoudende beschoeiingen en opstal-
len achter Boterdijk 165 en 183. Bezwaar: t/m 20 december 2010

 DAMESFIETS GEVONDEN
Op de gemeentewerf is opgeslagen een damesfi ets van het merk Generation. 
Als de fiets op 25 november 2010 niet is opgehaald, wordt deze afge-
voerd en vernietigd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de surveil-
lanten van de gemeente Uithoorn. Dezen kunt u telefonisch be-
reiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 uur en 10.30 uur en tussen 12.00 uur 
en 13.30 uur. 

Intocht Sinterklaas
Sinterklaas wordt op 13 november om 10.00 uur aan de Wilhelminakade 
ontvangen door burgemeester Oudshoorn. Na een kort welkom vertrekt de 
Sint te voet naar winkelcentrum Amstelplein waar hij om 10.00 uur zal arri-
veren. Hij brengt om 13.30 uur een bezoek aan winkelcentrum Zijdelwaard.

‘s Avonds bezoekt de Sint om 18.00 uur De Kwakel. Hij arriveert om 18.00 
uur op het evenemententerrein in De Kwakel waar hij samen met de bur-
gemeester een rondrit maakt door De Kwakel. De rondrit eindigt bij het 
Dorpshuis.



Regio - Binnenkort verschijnt in 
een beperkte oplage de uitgave 
van “Clandestiene streken op een 
cruiseschip’”
“Prins, Bob Evers en Arie Roos wor-
den door pa Roos zonder duidelijke 
opdracht naar San Diego gestuurd 
voor een cruise op de SeaRose dat 
onder bevel staat van kapitein Hol-
dert, een man die een karrenvracht 
appels met de drie jongens te schil-
len heeft. De cruise voert via drie 
plaatsen in Mexico naar het Pana-
makanaal en vandaar naar Fort Lau-
derdale in Florida. In San Diego ziet 
Jan dat een kleine man met een 
Mexicaans uiterlijk clandestien de 
pier op probeert te komen waar de 
cruiseschepen aanleggen. De po-
ging slaagt en de bedoeling is dui-
delijk: de man maakt zich klaar om 
iets uit te halen met of op een cruise-
schip. Arie ziet de Mexicaan later op 
de dag in het restaurant van een ho-
tel dat door het opduiken van een 
grote, hoekige man en de hulp van 
een paar honderd scholieren in een 
slagveld verandert. Bob ziet hem op 
vrijwel dezelfde tijd in een jachtha-
ven waar een omvangrijke politieac-
tie gaande is. Als de rust in het ho-
tel en de jachthaven is weergekeerd 
stellen Jan, Bob en Arie vast dat er 
sprake is van twee kleine Mexicaan-
se mannen, die broers zouden kun-
nen zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat 
minstens een van de broers clan-
destien aan boord van een cruise-
schip probeert te komen en het eni-
ge schip dat in aanmerking komt is 

de SeaRose. De grote vraag is: hoe 
kom je ongezien aan boord van een 
luxe praalschip dat aanlegt aan een 
beveiligde pier en waarom zou ie-
mand dat willen? Duizenden Mexi-
canen proberen elk jaar illegaal de 
Verenigde Staten binnen te komen, 
maar waarom slooft een Mexicaan 
zich uit om als verstekeling illegaal 
de USA te verlaten?”
Om iedereen zoveel mogelijk de 
kans te geven dit deel te bemachti-
gen wordt u de mogelijkheid gege-
ven in te schrijven voor dit nieuwe 
deel. Vanzelfsprekend zal deel 51 
ook verkrijgbaar zijn in de regulie-
re boekhandel.
Klik op www.bobevers.nl voor het 
voorinschrijvingsformulier.
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COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Grensbewaking
Deze week zag ik op tv een documentaire over het probleem van de gro-
te stroom immigranten aan de Turks-Griekse grens. Het gaat om een lang-
gerekte grens van zo’n 200 km. Dit stuk Europese grens blijkt moeilijk af te 
sluiten. In de grensrivier zouden inmiddels ongeveer 140 mensen zijn ver-
dronken. De documentaire toonde een massagraf en de imam die verant-
woordelijk is voor de teraardebestelling. Ook in deze week las ik een be-
richt dat de Europese Unie een politiemacht van ongeveer 175 grenswach-
ten, onder wie 15 Nederlandse marechaussees, naar dit gebied gaat sturen 
om de Griekse autoriteiten te helpen om de immigranten tegen te houden.
Nu al lijkt dat een illusie: hoe kun je met 175 man een strook van 200 km 
controleren, pakweg de afstand Amsterdam-Maastricht. En dan nog...  Het 
gaat ongetwijfeld ook om een groot deel economische vluchtelingen.
Het probleem manifesteerde zich aanvankelijk vooral op de Canarische ei-
landen, waar veel bootjes met vluchtelingen heen voeren en dat ging lang 
niet altijd goed... ! Veel mensen verdronken daar.
Later hetzelfde bij de straat van Gibraltar, daarna Malta, toen Zuid-Italië en 
nu Griekenland.
Stellig zal het probleem zich opnieuw verplaatsen.
Europa probeert krampachtig om het probleem buiten de grenzen te hou-
den; in dit geval terug te dringen naar Turkije.
Maar - als het al zou lukken - wordt het probleem verplaatst, maar niet op-
gelost! Het wordt duidelijk: het probleem van de armoede en de ongelij-
ke verdeling van de welvaart is niet langer een zaak in Verweggistan, maar 
wordt een realiteit voor Europa en ook voor Nederland.
Als de mensen in de arme landen geen zicht krijgen op een betere toekomst 
komen ze het wel halen, soms met de moed der wanhoop.
Het is in deze column al vaker beweerd: het dichten van de kloof tussen rijk 
en arm zal bijdragen aan een stabielere wereldorde en dus bijdragen aan 
een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Als je het niet 
kunt met je hart, doe het dan met je verstand. 
Laten we de beleidsmakers wijsheid wensen bij hun beslissingen en laten 
wij doorgaan met onze bijdrage: het leven voor de mensen ver weg helpen 
te verbeteren.

Ad Groeneveld

Zondag 21 november in Thamerkerk
Concert Van Dingstee Kwartet
Uithoorn - Op zondag 21 november 
om 14.30 uur presenteert de SCAU 
het Van Dingstee Kwartet. Het kwar-
tet werd opgericht in 1995 en bestaat 
uit Ingrid van Dingstee, viool, Mar-
jolein van Dingstee, viool, Frederik 
Boits, altviool en Ewout van Dingstee, 
cello. Het kwartet is momenteel een 
succesvol en veelgevraagd ensemble 
dat op vele podia in Nederland, Euro-
pa en de Verenigde Staten gespeeld 
heeft. Zij wonnen ook diverse prijzen 
bij internationale kamermuziekcon-
coursen en volgden masterclasses 
bij gerenommeerde strijkkwartetten.
Het programma dat het Van Ding-
stee Kwartet speelt bestaat uit strijk-
kwartetten van Bach, Strawinsky, Van 
Beethoven en Manneke.
Daan Manneke (1939) wordt be-
schouwd als een van de beste Ne-
derlandse componisten van dit mo-
ment. Hij studeerde orgel en compo-
sitie en rondde die laatste studie af 

bij Ton de Leeuw in 1972 in Parijs met 
de Prijs voor Compositie. Hij is sinds-
dien docent aan het conservatorium 
van Amsterdam voor analyse van ei-
gentijdse muziek en sinds 1985 ook 
voor compositie. Hij componeerde, 
meestal in opdracht, ca. 200 werken 
voor zeer uiteenlopende combinaties 
en ensembles. Het werk dat op deze 
middag gespeeld wordt is ook spe-
ciaal voor het Van Dingstee Kwartet 
geschreven. 

De 4 orgelkoralen van Bach die ook 
op het programma staan worden 
ook gespeeld in een bewerking voor 
strijkkwartet door Manneke. Het be-
looft een spannend en afwisselend 
concert te worden. Kaarten voor dit 
concert zijn verkrijgbaar à 12.- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.

Zaterdag 13 november in The Mix
Uniek optreden met Six Magics,
The Name en Hammer
Uithoorn - Komende zaterdag 13 
november vindt er een uniek op-
treden plaats met drie ijzerster-
ke bands! De Chileense(!) band Six 
Magics is bezig aan hun “Behind 
the Sorrow”-tour door Europa en 
doet dus ook The Mix aan. De band 
speelt female-fronted-metal en is 
volgens insiders het belangrijkste 
metalexportproduct van Chili. De 
band bracht in februari dit jaar hun 
vijfde cd uit. 
Het Haarlemse The Name brengt  
groovy metal met poppy songs ten 
gehore. De band heeft tevens een 
dame op de vocalen, dus het wordt 
echt een soort ‘lady’s night’ in The 

Mix. Tevens speelt The Name met 
gitaarwonder Silas die bovenaards 
gitaarspel laat horen! Alsof dit nog 
niet genoeg is heeft het Mix-team 
ook nog Hammer of Justice gecon-
tracteerd. Deze band uit Drenthe 
is op dit moment een van de beste 
Metallica  tributebands van Neder-
land! Ze spelen voornamelijk num-
mers van de eerste vier albums van 
deze band met wereldfaam. 
Aanvang is 20.30 uur en de entree 
is 10,00 euro. The Mix vindt u aan 
de J.A. van Seumerenlaan 1 in Uit-
hoorn. Dit is tegenover de Thamer-
kerk. Voor meer info: 
www.the-mix.nl

Inschrijven voor ‘Clandestiene 
streken op een cruiseschip’

Sinterklaas en zijn pieten 
zaterdag in Uithoorn
Uithoorn - Komende zaterdag 13 no-
vember is het weer zover! Sinterklaas 
en zijn hele gevolg van zwarte pieten 
zijn weer in Nederland. En natuurlijk 
zijn Uithoorn en de winkelcentra een 
van de eerste plaatsen waar kinderen 
hem kunnen begroeten. 
Vanaf 9.30 uur is het al feest in Uit-
hoorn en zal Marco Slinger een fees-
telijk programma bij de Amstel,  ter 
hoogte van de vroegere Resmi, pre-
senteren. Er is een heus pietenor-
kest en natuurlijk ontbreekt ook de 
muziekvereniging KnA niet. Om-
streeks 10.00 uur zal Sinterklaas per 
boot aankomen en wordt hij welkom 
geheten door burgemeester Ouds-
hoorn. Hierna gaat de sint via het Ou-
de Dorp te voet richting Winkelcen-
trum Amstelplein.

Amstelplein
In winkelcentrum Amstelplein verma-
ken de pieten van het pietenorkest de 
aanwezigen en zal ook Dance Cen-
tre Jolanda van Beek een show ver-
zorgen. De sint neemt plaats op het 
podium en neemt alle tijd om de kin-

deren een hand te geven, even een 
praatje te maken of op de foto met de 
kids te gaan. De pieten delen inmid-
dels cadeautjes uit. Rond 11.00 ver-
trekt de sint weer richting Winkelcen-
trum Amstelplein.

Zijdelwaard
Sinterklaas bezoekt Winkelcentrum 
Zijdelwaard aanstaande zaterdag 13 
november van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Alle kinderen kunnen hem dan een 
handje geven. Maar het is veel leu-
ker om wat eerder te komen, want de 
clowns Choco en Jibbe zijn al vanaf 
11.00 uur in Zijdelwaard om alle kin-
deren te vermaken met liedjes, spel-
letjes en het uitdelen van ballonnen. 
De clowns zijn aanwezig tot 15.00 
uur. Zaterdag 20 en 27 november en 
4 december: zwarte pieten delen pe-
pernoten uit en vermaken de kinde-
ren. Op de zaterdagen 20 en 27 no-
vember en 4 december zijn natuur-
lijk ook nog zwarte pieten in het win-
kelcentrum. Van 11 tot 15 uur delen 
zij pepernoten uit en vermaken zij de 
kinderen. 
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Gouda bij kaarslicht
De Ronde Venen - Dinsdag 14 de-
cember a.s. organiseert ANBO De 
Ronde Venen een busreis naar Gou-
da, de kaarsenstad. De Sint Jans-
kerk met de beroemde Goudse Gla-
zen baadt dan ’s avonds in het stra-
lende licht van een zee van kaarsen. 
Vooraf gaat de reis naar Kinderdijk, 
alwaar een driegangenmenu wordt 
geserveerd. Tussen 15.30 en 21.00 
uur krijgt u ruimschoots de tijd om 
Gouda goed te bekijken.
Voor deze tocht dient u wel goed ter 

been te zijn en niet op te zien te-
gen een stukje wandelen. Vertrektijd: 
11.00 uur bij de Meijert aan de dr. J. 
v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Terug-
komst aldaar ca. 22.30 uur. De kos-
ten voor het gehele programma be-
dragen 31,50 euro per persoon voor 
leden en niet- leden. Te betalen bij 
de reservering. Er is plaats voor on-
geveer 40 personen. 

Opgeven bij Marja van der Vaart, tel 
0348 40 22 44.

Bijscholing leerkrachten 
‘dramatisch’ succesvol
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
6 november vond in OBS De Trek-
vogel in Mijdrecht een bijscholing 
plaats over werken met drama en 
improvisatietoneel. 

Leerkrachten en andere beroeps-
krachten die werken met kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar 
uit De Ronde Venen en wijde om-
geving, hebben allerlei drama-acti-
viteiten geleerd. 

Via drama en improvisatiespelen le-
ren kinderen spelenderwijs omgaan 
met emoties, inlevingsvermogen, 
samenwerken en creatief denken. 

Minstens zo belangrijk is echter het 

spelplezier! 
De spelletjes en oefeningen werden 
met elkaar gedaan zodat men ook 
zelf kon ervaren wat het met je doet. 

De deelnemers hebben flink inspi-
ratie opgedaan en kijken samen 
met cursusleidster Astrid Millenaar 
terug op een geslaagde bijscholing. 
In maart 2011 staat een nieuwe bij-
scholingsdag gepland.

Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.despeltuin.nl. 

U kunt ook contact opnemen met 
Astrid Millenaar, telefoonnum-
mer 0297-285520 of via e-mail:  
astrid@despeltuin.nl

Rob Bakker vangt 
eindelijk een echte vis!
De Ronde Venen - Eindelijk is het 
Rob Bakker dan toch gelukt. Na 
een paar keer een dag vissen zon-
der vangst had hij nu toch einde-
lijk beet, en niet zo’n kleintje ook !! 
Een karper van 30 pond en 94 cm 

had toch eindelijk zijn hengeltje ge-
vonden, terwijl hij eigenlijk aan het 
snoeken was en het dus niet de be-
doeling was dat deze kanjer aan zijn 
haakje kwam, maar het was wel een 
bijzondere vangst

Toneelvereniging Altovi 
laat De Boei bruisen!
Vinkeveen - Het nieuwe concept 
van toneelvereniging Altovi blijkt 
uitstekend te werken. Een overvolle 
De Boei werd zaterdagavond 6 no-
vember getrakteerd op een op z´n 
zachtst gezegd levendige avond. De 
hal van De Boei was voor de gele-
genheid getransformeerd tot een 
Italiaans plein, compleet met beel-
den en fontein. De bezoekers van 
Altovi werden verrast door een mu-
zikaal welkom van Jordy en Joyce 
in een fantastische ambiance. Al-
le gelegenheid tot een drankje en 
een praatje, begeleid door virtuoze 
pianomuziek en een zoetgevooisde 
stem. En dat als voorgerecht! Want 
Altovi bracht daarna, als hoofdge-
recht, twee eenakters - geschreven 
door Martin Verrips en Peter van 
Straaten - beide geregisseerd door 
Cees Otting en beide met bezieling 
gespeeld door een wisselende cast. 
Traditiegetrouw werden beide stuk-

ken gespeeld in een flonkerend de-
cor, iets wat de technische staf van 
Altovi zo langzamerhand wel toe-
vertrouwd is. Zoals het bij een uit-
gebreid diner hoort, werd de pauze 
opgeluisterd door een welluidend 
tussengerecht: Zanggroep Braq 
maakte de drankjes tijdens de pau-
ze extra drinkbaar met een licht ver-
teerbaar repertoire.
En direct na afloop zorgde Shanty-
koor De Turfschippers voor een ste-
vige afdronk met een zilt zeemans-
liederen.
Een afwisselende avond met een 
uitstekende sfeer, die nog een keer 
te beleven valt, en wel op dertien 
november a.s., aanvang 19.30 uur in 
De Boei in Vinkeveen.
Kaarten verkrijgbaar bij; Slijterij 
Vreeland, Dio de Bree, Deco Home 
van Asselen, VVV Vinkeveen en 
boekhandel Mondria.
Meer info; altovi@zonnet.nl

Derde prijs voor Eline Hofstra
De Ronde Venen - De 19-jarige 
Eline Hofstra, die aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag stu-
deert, behaalde een derde prijs op 
het SJMN-concours en tevens de 
prijs voor de beste vertolking van 

een hedendaags werk van een Ne-
derlandse componist. Eline speelde 
onder andere “Triplum” voor gitaar 
van Louis Andriessen.
Het concours vond plaats in De 
Doelen in Rotterdam.

De Opregte Amateur in De Hoef:

‘Innige deelneming voor 
de familie Zilverberg’
De Hoef - Het originele verhaal van 
Max Andrea over de taken die de 
diverse leden van de familie Zilver-
berg moesten volbrengen om voor 
de erfenis van ome Willem – het 
zwarte schaap – in aanmerking te 
komen, stond natuurlijk al garant 
voor veel kijkplezier, maar de vertol-
king van de spelers droeg daar ze-
ker ook een steentje bij. Met name 
Patrick de Graaf als de sullige Julius 
kreeg menig open doekje voor zijn 
glansrol.
De beide voorstellingen waren in 
de voorverkoop al uitverkocht, maar 
ondertussen zweette regisseuse 
Tiny Pieterse in de voorbereiding 
peentjes, daarin bijgestaan door 

twee souffleuses (Linda Bloemer en 
Annet van der Meer) en de tech-
nicus (Jerry Koeleman), want het 
was een ‘lastig’ stuk voor de mees-
te spelers. Het kwam op het nipper-
tje goed: de toeschouwers genoten.

Onverwachts
Het verhaal speelde zich af bij Julius 
en Barbara Zilverberg (Bep Kande-
laar), die onverwachts bezoek krij-
gen van een aantal familieleden. 
De komst van een ijzige doodgra-
ver (Winfried Achterberg), die zal-
vend grossiert in stichtelijke tek-
sten, geeft al een vermoeden in wel-
ke richting de toeschouwers het 
moeten zoeken. En ja, dan komt de 
notaris (Peter van Kempen) het tes-
tament van wijlen oom Willem, het 
zwarte schaap van de familie, be-
kendmaken. Een grote som geld 
ligt voor eenieder klaar, maar daar 
moeten ze eerst wel de nodige op-
drachten voor uitvoeren, zoals dief-
stal, oplichting, zonder geld op reis, 
bigamie, werken als doodgraver en 

meer van dat fraais. We volgen de 
familie tijdens hun pogingen en het 
lijkt hen te lukken. 

Verloofd
Als Yvonne (Ida Sietsma) zich met 
twee verschillende mannen verlooft, 
gaat haar echtgenoot Fons (Harry 
Bakker) in doodgraverkostuum zo-
wat door het lint, neef Freddy (Rem-
co Hoogervorst) krijgt in zijn op-
dracht een agent te beledigen tot 
twee keer toe een pak rammel, maar 
wordt door Ciska (Bianca van Kem-
pen) getroost en er bloeit zowaar 
nog iets moois op tussen die twee. 
Nicht Conny (Belinda Wahlen) weet 
heen en weer naar Parijs te liften, 

Barbara pleegt een half geslaagde 
winkeldiefstal en Julius belandt we-
gens openbare dronkenschap in de 
cel en later op het toneel. Maar dan 
duikt plotseling Truus, de vrouw (en 
volgens haar dus enige erfgename) 
van oom Willem op (Anneke Ho-
genboom). Is alles nu voor niets ge-
weest? 

In de finale blijkt de hele han-
del doorgestoken kaart: de notaris 
speelde onder een hoedje met de 
doodgraver, die de nog steeds le-
vende oom Willem blijkt te zijn en 
zijn familieleden een lesje wilde ge-
ven voor hun vroegere afwijzen-
de gedrag jegens hem. Hij is ech-
ter niet haatdragend en met een gul 
gebaar geeft hij het stuk toch nog 
een happy end.

Bij het napraten waren er veel en-
thousiaste reacties en drie meiden 
voerden zelfs spontaan een mini-
toneelstukje op voor oom Willem: 
“met innige deelneming”! 

Soul- en motownkoor 
D-F!NE bij PK Sport
Vinkeveen - Op vrijdag 19 novem-
ber organiseert PK Sport in Vin-
keveen een wellness- en fashion-
night met onder andere een mode-
show, een live DJ en een minimarkt 
met leuke kraampjes. Gedurende de 
avond die begint om 19.00 uur zal 
Soul- en Motownkoor D-F!NE diver-
se malen optreden. D-F!NE bestaat 
inmiddels 6 jaar en heeft in die tijd 
al een uitgebreid Soul & Motownre-
pertoire opgebouwd. Het ongeveer 
30 dames tellende koor zorgt iedere 
keer weer voor een dynamisch op-
treden waarbij stilzitten bijna niet 
mogelijk is. Zij zullen o.a. It’s raining 

men, Proud Mary, Allways there, Ce-
lebration en Never can say goodbye 
zingen. Entreekaarten à 6,- per per-
soon zijn verkrijgbaar bij PK Sport, 
Voorbancken 26 in Vinkeveen. Voor 
dat geld ontvang je na afloop een 
goodiebag t.w.v. 150,- 
Lijkt het je leuk om ook met D-F!NE 
mee te zingen en swingen en ben je 
of ken je een sopraan of mezzoso-
praan tussen de 18 en 45 jaar, geef 
je dan op om een repetitie bij te wo-
nen en een stemtest te doen. Alle 
informatie hierover is te vinden op 
de website van het koor:
www.soulkoor.nl

Samen ontbijten is gezellig 
en geeft veel energie!
De Hoef - De leerlingen van de An-
toniusschool hebben op 3 november 
genoten van Het Nationaal School-
ontbijt. Alle leerlingen en de leer-
krachten hebben op school geza-
menlijk ontbeten met vers brood, di-
vers beleg, een eitje en verse melk. 
De Antoniusschool deed mee aan 
Het Nationaal Schoolontbijt, omdat 
goed ontbijten belangrijk is voor de 
basisschoolleerlingen. Het Natio-
naal Schoolontbijt wil het belang en 
het plezier van een goed ontbijt on-
der de aandacht brengen van scho-
lieren, hun ouders en leerkrachten. 
Een goed ontbijt geeft kinderen bij 
de start van de dag de energie om 

te leren, te spelen en te sporten. 
Het ontbijt op de Antoniusschool 
was extra leuk doordat Sprinter, de 
mascotte van het project Fit4kids 
langs kwam.
De afgelopen twee maanden heb-
ben alle kinderen van de hele school 
heel fanatiek gewerkt aan dit pro-
ject. Fit4kids is ontwikkeld door 
Sportservice Midden Nederland.
Gedurende deze periode waren er 
extra beweegactiviteiten en werden 
leerlingen en ouders bewust ge-
maakt van een gezonde leefstijl.
Het gezonde ontbijt vormde zo een 
feestelijke afsluiting van een leerza-
me periode.

Sinterklaas zaterdag op 
het Raadhuisplein

in Mijdrecht

Wegens succes nog 4 gratis 
workshops bij SeniorWeb!
De Ronde Venen - Wegens gro-
te belangstelling organiseert Seni-
orweb De Ronde Venen wederom 
een serie gratis workshops. Ieder-
een die eens kennis wil maken met 
de mogelijkheden die een computer 
thuis te bieden heeft is welkom op 
vrijdag 12 november van 10.00 tot 
12.00 uur of donderdag 18 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt 
dan beelden te zien hoe internet er 
uit ziet en wat u daar allemaal te-
genkomt. Verder hoe e-mail werkt, 
hoe iets te downloaden of een sim-
pel briefje te typen. Op de lesmachi-
nes kunt u e.e.a. zelf uitproberen. 
Kortom: een echte kennismaking 
met iets waar je vandaag de dag bij-
na niet meer buiten kunt. 
De tweede serie workshops gaat 
over computerbeveiliging en up-
daten. Daarover heersen nogal wat 
misverstanden. Hoe werkt een an-
tivirusprogramma en hoe moet ik 

omgaan met al die updates die her 
en der aangeboden worden. Om die 
vragen te beantwoorden geeft Seni-
orWeb twee workshops beveiliging. 
Een op donderdag 11 november van 
14.00 tot 16.00 uur en een op vrij-
dag 19 november van 10.00 tot 12.00 
uur. Alle workshops worden gehou-
den in het leercentrum van Senior-
Web aan de Energieweg 107 op het 
industrieterrein te Mijdrecht.
Komend vanuit Mijdrecht langs de 
brandweergarage de Industrieweg 
op en dan net voor de laatste ro-
tonde rechtsaf. Komend vanuit Vin-
keveen of Woerden de Mijdrechtse 
Dwarsweg op. Dan na de eerstvol-
gende rotonde direct de eerste weg 
links. U zit dan op de Energieweg. 
Nummer 107 is einde weg rechts 
net voor de bocht. Aanmelden te-
lefonisch op leercentrum: 0297-
272720, b.g.g. 0297-282938. Straks 
ook in Woerden.  

Stella Braam vertelt...
Vinkeveen - Schrijfster en journa-
liste Stella Braam komt komende 
vrijdag 12 november bij Venen Li-
terair vertellen over haar werk als 
undercover-journaliste en schrijf-
ster. De avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in De Boei aan 
de Kerklaan 32. De kosten van de 
kaartjes zijn 7,50 euro en deze zijn 
alleen te koop bij de bibliotheken in 
De Ronde Venen en bij boekhandel 
Mondria in Mijdrecht en The Read-

shop in Vinkeveen. Stella Braam 
zal vertellen over haar boeken en 
schrijverschap, vragen beantwoor-
den en boeken signeren. Het laatste 
boek van haar hand schreef ze sa-
men met de psychiater voor oude-
ren Boudewijn Chabot en is getiteld 
“Uitweg”. In het kader van de actie 
“Nederland Leest” waarvan het the-
ma is; ouder worden en verval, sluit 
de in dit boek behandelde thema-
tiek hierop zeker aan.

Mijdrecht - Komende  zaterdag 
13 november is het weer zover, 
de Sint komt in het land. Voor-
dat de Sint in Mijdrecht arri-
veert kun je genieten van spec-
taculaire kunsten van Acro-Pie-
ten, dansen en meezingen op 

de muziek van de Disco Pieten 
en dat alles onder de bezielen-
de leiding van spreekstalmees-
ter Meneer Hans.
Kom je ook?
Ze beginnen om 13.30 uur op 
het Raadhuisplein te Mijdrecht.
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Prijzencircus bij
C1000 Reurings
Uithoorn - De afgelopen weken wa-
ren er weer prijzen bij C1000 Reu-
rings, 
Zij proberen wekelijks een leuke ac-
tie te doen waarbij de klanten wat 
kunnen winnen, veelal in samenwer-
king met fabrikanten die de prijzen 
beschikbaar stellen. 

Heeft C1000 Reurings in het ver-
leden prijzen weggegeven als een 
Wii spelcomputer of diverse fietsen, 
hadden zij nu een barbeque en zelfs 
2 heuse vaatwasmachines om weg 

te geven aan hun consumenten.
De eerste gelukkige was de heer 
Verkerk. Hij staat op de foto met van 
links naar rechts Mark Pronk (afd. 
Man. HB), Moussa Kallach (vert. Co-
ca-Cola), en Dustin Kamper (Be-
drijfsleider C1000 Reurings).

De heer Verkerk had meegedaan 
met de actie van 11 tot 23 oktober, 
waarbij hij bij aankoop van een co-
ca-cola product zijn bonnetje in 
moest leveren in de winkel. De heer 
Verkerk kan dus goed voorbereid de 

volgende zomer in en kan gerust ie-
dereen uitnodigen om te komen 
barbequen. 

Daarna was het de beurt aan me-
vrouw van der Heide. Zij ging naar 
huis met een vaatwasmachine, be-
schikbaar gesteld door C1000 Reu-
rings en Finish Quantomatic. Na-
vraag leerde ons dat zij daarmee 
haar dochter een groot plezier ging 
doen.

Alles wat zij hoefde te doen was 
meedoen met onze Finish Quanto-
matic op 29 en 30 Oktober actie en 
het bonnetje inleveren in de winkel. 

Ook mevrouw van ‘t Schip, de der-
de gelukkige prijswinnares van de-
ze week, haar bonnetje werd uit de 
stapel getrokken. En ook voor haar 
stond er een spiksplinternieuwe 
vaatwasmachine te wachten. 

En zo waren er weer drie gelukkige 
prijswinnaars bij C1000 Reurings, 
en dit zullen niet de laatste zijn!

Meedoen loont dus schroom niet 
volgende keer uw bonnetje in te le-
veren, en wie weet staat u dan vol-
gende keer in de krant met een 
mooie prijs.

Donderdag 11 november:
Lezing over Kaap de Goede Hoop
Uithoorn - Donderdagmorgen 11 
november om 10.00 uur in de Schut-
se, zullen de heren De Vries en Vo-
gel een lezing, met videoprojec-
tie, verzorgen met de titel Van Kaap 
Hoorn naar Kaap de Goede Hoop 
via de Zuidpool. 

Met het zeilschip, de driemaster Eu-

ropa, nemen zij ons mee naar het 
Antarctisch gebied, en laten ons al-
les zien over het dierenleven daar, 
en het leven aan boord van een 
driemaster in alle weersomstandig-
heden. 

Leden NVVH gratis toegang. Niet 
leden betalen 1,50 euro.

Voorlezen over Sinterklaas
Uithoorn - Iedere woensdagmid-
dag van half drie tot half vier is er 
voorlezen in wijkcentrum ’t Buurt-
nest. In deze tijd van het jaar na-
tuurlijk volop verhalen over Sinter-
klaas, zijn paard en zijn pieten. De 
bibliotheek zorgt voor diverse leuke 
en spannende sintboeken. De kin-
deren worden naar leeftijd in klei-

ne groepjes ingedeeld en natuur-
lijk worden ook de sinterklaasliedjes 
niet vergeten. Na afloop zijn er limo-
nade en spelletjes.

Vrije toegang voor alle Uithoornse 
kinderen van 2 t/m 7 jaar. Dus... op 
naar ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan.

Legmeervogels bezorgt 
RODA een lastige middag
Uithoorn - Het was alweer de ne-
gende competitieronde voor beide 
ploegen, waarbij RODA vooraf dui-
delijk de betere papieren in han-
den leek te hebben. De ploeg staat 
fier aan kop in de hoofdklasse, en 
had in de voorafgaande wedstrijden 
slechts twee verliespunten afgege-
ven. De thuisclub had een goede 
trainingsweek achter de rug, en het 
spel van de afgelopen weken gaf 
hoop voor de competitietoekomst. 
Het kon dus weleens een boeien-
de middag worden op sportpark de 
Randhoorn. En na ruim tachtig mi-
nuten voetballen kon de conclu-
sie getrokken worden dat het in-
derdaad een prima zaterdagmiddag 
was geworden. De beide ploegen 
hanteren twee verschillende speel-
stijlen. RODA zoekt bijna continu via 
de lange bal de kopsterke en snel-
le spitsen, daar waar Legmeervogels 
de opbouw van achteren uit prefe-
reert. Na vijf minuten kwam RO-
DA al bijna uit een spelhervatting 

op voorsprong, maar de bal ging via 
de bovenkant van de lat over. Leg-
meervogels kwam via de combina-
tie in de 16 van de tegenstander, en 
Yorick werd binnen deze lijnen vast-
gehouden.
De toegekende strafschop werd on-
berispelijk binnen geschoten door 
Noud: 1-0. RODA schakelde nog 
een tandje bij, en dat leverde drie 
hachelijke momenten op voor het 
LMV doel, echter RODA verzuimde 
de gelijkmaker te produceren. Aan 
de andere kant zwijnde RODA toen 
Yorick wederom in de 16 onder-
uit werd gehaald, maar de scheids-
rechter deze 100% penalty niet wil-
de toekennen. De ruststand was 
derhalve 1-0.  De tweede helft gaf 
een zelfde beeld als de eerste helft: 
lange ballen van RODA kant en een 
opbouwend Legmeervogels. 

Hervatting
De 1-1 viel uit, jawel, een spelher-
vatting waardoor de wedstrijd weer 

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Op dinsdag 2 november 
werden de volgende scores behaald 
bij “Hartenvrouw”:
In de A-lijn, met dertien paren, wer-
den Geke Ludwig/Margo Zuide-
ma eerste met 62.08%. Trudy van 
den Assem/Refina van Meijgaar-
den volgden als tweede met 60.83%. 
Derde de dames Trudy Fernhout/Ri-
ta Vromen, met 54.17%.

Binnen de competitie “A” heeft een 
aardverschuiving plaats gevonden: 
Komend vanuit het “niets”, staan 
Geke Ludwig en Margo Zuidema 
opeens op de eerste plaats met een 
gemiddelde van 57.64%. Zij hebben 
Kitty van Beem en Agnes de Kuij-
er, die een gemiddelde hebben van 
56.48%, naar de tweede plaats ver-
dreven. Nel Bakker en An van der 
Poel staan derde met 55.97% ge-
middeld. Dames Overwater/Piela-
ge, vorige week riante tweede, wat 
krijgen we nu? U heeft zich de wind 
uit de zeilen laten nemen. Dit geldt 
ook de dames Geling/Kniep, vorige 
week derde, en nu vierde in rij. Kom 
op u kunt beter!

In de B-lijn, met vijftien paren, 
scoorden Ted Brand/Alice Oosten-
dorp 57.64% en werden eerste. Wil 
Voss/Cathy Troost plaatsten zich als 
tweede met 55.90%. Gedeelde der-
de werden de paren Ina/Melkman/
Jetty Weening en Elly van Brakel/
Vera van Wessem met 52.78%.
Voor de competitie “B” betekent een 
en ander dat het paar Ted Brand 
en Alice Oostendorp voor de derde 
keer op rij eerste zijn met gemiddeld 
57.87%. Bravo en houden zo!

Ook Thecla Maarschalk en Rees 
van der Post continueren hun twee-
de plaats, voor de derde maal, met 
gemiddeld 54.95% Kom dames een 
procentje of vijf /zes erbij volgen-
de keer en u bent boven Jan. Als-
of “de duvel ermee speelt”: ook Elly 
van Brakel en Vera van Wessem blij-
ven derde met gemiddeld 54.72%. 
Dames “B” het kan toch niet zo zijn 
dat u deze drie paren blijvend laat 
gloriëren? Kom op zeg!  Ook spelen 
bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de 
secretaris Mieneke Jongsma, tele-
foonnummer 0297-565756.

Qui Vive heren 1 pakt 3 
punten in Groningen!
Uithoorn - Zondag stond de wed-
strijd Groningen uit op het program-
ma voor de heren 1 van Qui Vive. 
Dat is ruim 3 uur in de auto voor 70 
minuten hockey met maar één mis-
sie met volle winst naar huis. De he-
ren uit Groningen staan met 1 scha-
mel puntje stijf onderaan en dit is 
dus voor de mannen uit de Kwakel 
de kans  om definitief een groot gat 
te slaan met de onderste regionen. 
De opdracht is duidelijk: 3 punten 
pakken!! 

De wedstrijd begon goed. De man-
nen waren in staat veel ballen af 
te pakken en tot kansen te komen 
zonder daarbij zelf in de problemen 
te raken. De eerste stoot was dan 
ook voor de mannen van Qui Vive, 
via snel de cirkel inkomen en voor-
trekken. Na een kleine scrimmage 
wist Wouter Otto het openingsdoel-
punt binnen te prikken. Dat was een 
lekker begin.

Wat echter wel jammer was dat 
de kansen die daarop volgden in 
de eerste helft niet werden benut. 
Daarmee zakte het spel ook wat 
in waardoor de studenten uit Gro-
ningen weer wat grip kregen op de 
wedstrijd. Dit resulteerde dan ook in 
kansen en corners voor de tegen-
stander. Waarbij er via een corner 
alsnog een doelpunt valt voor Gro-
ningen en daarmee Qui Vive de rust 
in gaat met een 1-1- stand op het 
bord in de wetenschap dat de thuis-
ploeg de mindere partij is. 

Opdracht
In de tweede helft was de opdracht 
dan ook duidelijk. Druk houden op 
de bal als deze op eigen helft komt, 
geconcentreerd verdedigen rond je 
eigen cirkel en diepte houden voor-
in. Qui Vive werd min of meer in het 
zadel geholpen door 2 gele kaarten 

die redelijk snel achter elkaar vie-
len voor de Groningse studenten. In 
deze kort tijd wist Stephan Schrau-
wers heel beheerst langs de kee-
per te pushen en Pim van der Plank 
de bal van dichtbij binnen te tikken 
waardoor er 1-3 op het bord stond. 

Ondanks dat de studenten daarna 
weer met 11 man in het veld kwa-
men te staan, bleef Qui Vive contro-
le houden.

KDO handbal 1 herwint 
winning mood
De Kwakel - De dames 1 van KDO 
handbal heeft afgelopen zondag 
twee punten weten te behalen in 
de spannende thuiswedstrijd tegen 
HMS/Achilles. In de weinig doel-
puntrijke wedstrijd dicteerde KDO 
het spel, maar moest het team alert 
blijven voor het ook goedspelende 
Achilles.
De wedstrijd beloofde vooraf al een 
spannende pot te worden. Tegen-
stander HMS/Achilles had in voor-
afgaande wedstrijden gelijkwaar-
dige uitslagen behaald. Gezien het 
scoreverloop was dit ook in de on-
derlinge strijd het geval: KDO dic-
teerde wel het spel, maar Achilles 
bleef hen op de hielen. 

Op eigen kracht
KDO probeerde van haar eigen 
krachten uit te gaan. De open, of-
fensieve verdediging zorgde dat 

Achilles moeilijk tot aanvallen 
kwam, maar kon ook niet voorko-
men dat KDO-speelsters een aan-
tal keer gepasseerd werden. Ge-
lukkig stond achter de dekking een 
goed keepende Miranda Hoekman, 
die naar mate de wedstrijd vorderde 
steeds meer groeide. De twee ge-
stopte penalty’s gaven haar duide-
lijk zelfvertrouwen voor de rest van 
de wedstrijd. Aanvallend liet KDO 
goed samenspel zien. Met name op-
bouwspeelsters Sylvia Peek en Eva 
Onderwater konden cirkelspeelster 
Femke de Jong goed vinden. Ook de 
getrainde combinaties en de vrije 
bal leverden score op. In de twee-
de helft kwamen de hoekspeelsters 
meer aan bod; onder andere Linda 
van Rijn kwam vrij en prikte er moei-
teloos twee achter de keepster van 
Achilles en Melanie Valentijn wist 
de keepster zelfs te poorten. 

Dames van De Amstel 
doen zichzelf tekort
Regio - Zaterdagavond speelden 
de dames van De Amstel in Hilver-
sum tegen De Robben. Ondanks het 
goede spel van De Amstel gingen 
de dames toch ten onder.

Hoewel Niké bij het begin de bal 
had kon toch de thuisploeg de eer-
ste aanval opzetten. Deze werd door 
Hilde onreglementair onderbroken. 
Colette reageerde goed op de direc-
te vrije worp en probeerde via Niké 
een aanval op te zetten. De Robben 
probeerde het opnieuw, maar Colet-
te was opnieuw alert. De volgende 
aanval van De Amstel via Niké en 
Kate eindigde bij Hilde die te hard 
werd aangevallen. De Amstel pro-
fiteerde helaas niet van de man-
meer-situatie. Na bijna twee minu-
ten spelen moest Yvonne V. naar de 
kant omdat ze niet zag dat de te-
genpartij een vrije worp mee had. 
Opnieuw redde Colette op een goe-
de manier. De bal kwam bij Rian-
ne en via Kate weer bij haar terug. 
Nu was het een speler van de thuis-
ploeg die twintig seconden naar de 
kant moest. Precies binnen die tijd 
speelde Yvonne V. naar Hilde en 
het werd 0 – 1. Op het moment dat 
Ninke in de hoek lag wist nummer 
drie van De Robben het overtal te 
benutten en werd de stand gelijk: 
1 – 1. Colette speelde op Hilde, die 
doorgaf naar Ninke en via Dewi en 
Yvonne V. kwam de bal bij Kate die 
rakelings overschoot.

Te hard
Ninke had de bal bij het begin van 
het tweede partje, Hilde speelde te-
rug op Colette, maar haar bal naar 
voren was net iets te hard. Na nog 

geen minuut zwom Yvonne V. te-
gen haar tweede straf aan. Gevol-
gen had dit verder niet. De volgende 
aanval van De Amstel met Rianne, 
Yvonne V. en Hilde duurde te lang. 
Nummer 2 van de thuisploeg test-
te het reactievermogen van Colette, 
maar zonder succes. Ook Iris verde-
digde goed mee. Een mooie aanval 
van Ninke, Dewi en Kate eindigde 
met een schot net over de lat. Ook 
Hilde zocht het doel te hoog. Mireille 
kon een doelpunt voorkomen door 
goed te verdedigen. Met nog ruim 
een minuut te spelen was de thuis-
ploeg toch te sterk en werd het 2 – 
1. Niké speelde Ninke aan die een 
vrije worp meekreeg en via Colet-
te kwam de bal bij Kate die gestopt 
werd met een overtreding. Haar di-
recte vrije worp was te machtig voor 
de keeper van de thuisploeg en zo 
stond het 2 – 2.Een mooie kans voor 
Dewi ging verloren omdat de tijd er-
op zat.

De thuisploeg zette in het derde 
partje en nieuwe keeper in. Niké en 
nummer 9 van de thuisploeg wa-
ren gelijk bij de bal. Een lange bal 
van Colette kwam bij Hilde die een 
voorzet op Ninke gaf. Haar schot 
was echter te zacht. Na anderhal-
ve minuut spelen kreeg Ninke een 
strafworp tegen die door nummer 9 
benut werd: 3 – 2. De Amstel zet-
te mooie aanvallen op, maar wer-
den vaak halverwege de vijandelijke 
helft met een overtreding afgestopt. 
De vrije worpen leverden dan niets 
op. De Robben probeerde met snel-
le uitbraken te scoren. Na ruim twee 
minuten spelen lukte dat ook: 4 – 2. 
Een zware overtreding op Kate gaf 

geheel open lag. Beide ploegen 
loerde op hun kansen, en net toen 
het leek of RODA de beslissing ging 
forceren, viel de goal aan de ande-
re kant.
Uit een snelle combinatie stoomde 
Sander op, gaf een prima voorzet 
welke Yorick prachtig via de grond 
in de lange hoek kopte: 2-1. RODA 
gaf niet op, werd gevaarlijk voor het 
LMV doel en via een halve kluts viel 
de bal voor de voeten voor de RO-
DA spits, die wel raad wist met de-
ze buitenkans: 2-2. Legmeervogels 
leek van slag, en de derde RODA 
goal viel op het enige moment in 
de wedstrijd dat de defensieve or-
ganisatie van Legmeervogels er niet 
goed uit zag. 

Wie denk dat Legmeervogels opgaf, 
kwam bedrogen uit, want vijf minu-
ten voor tijd kreeg Li de bal voor zijn 
voeten op de achterlijn, en een bal 
die er eigenlijk niet in kon wist hij a 
la Maicon toch binnen te schieten: 
3-3. Hiermee eindigde een wedstrijd 
vol strijd en spanning, welke gro-
tendeels ruim binnen de fatsoens-
normen werd gespeeld. En met de 
3-3 eindstand kon iedereen wel le-
ven. 

De Amstel een man-meer, maar het 
leverde niets op. Met nog een halve 
minuut te gaan had nummer 2 van 
de thuisploeg wel succes: 5 – 2. Hil-
de schoot uit een voorzet van Ninke 
op de lat. Twee seconden voor tijd 
moest ze voor straf naar de kant.

Bal
Het laatste partje begon met Niké 
aan de bal en via Kate kwam de bal 
bij Hilde die er weer in mocht. Niké 
onderschepte een pass van de te-
genpartij en via Colette kwam de 
bal bij Ninke die een aanvallende 
fout maakte.
Nummer 3 van de thuisploeg ont-
futselde Dewi de bal, maar Colet-
te redde. Dat deed ze later nog een 
paar keer. Hilde schoot net over en 
na twee-en-een-halve minuut had 
de thuisploeg opnieuw succes: 6-2.

Met nog bijna anderhalve minuut te 
spelen trof Kate doel: 6 – 3. Yvonne 
V. greep verdedigend een paar keer 
goed in en ook Colette bleek goed 
op haar post. Een vrije worp van Hil-
de kwam bij Ninke die de keeper zo 
in het nauw bracht dat er een twee-
meterbal volgde. Deze kans werd 
door de keeper onschadelijk ge-
maakt.
Vlak voor tijd wist Colette een hard 
schot van nummer 11 net tegen de 
paal te tikken. Zo eindigde de wed-
strijd met de stand 6 – 2.
Drie van de vier partjes gingen ge-
lijk op. In het derde liet De Amstel 
zich de kaas van het brood eten. De 
tegenpartij bouwde toen de voor-
sprong op. Met iets meer geluk 
aan Amstelzijde had dat voorkomen 
kunnen worden.

Overall kreeg het publiek in de 
KDO-hal een degelijke wedstrijd 
te zien met gelijkmatig spel. Dat 
er over de hele wedstrijd gezien 
niet veel gescoord werd (ruststand: 
6-3!), is vooral te danken aan de 
doelpaal en –lat. Met een eindstand 
van 14-11 sloot KDO met winst de 
wedstrijd af. Doelpunten: Femke de 
Jong (3), Marin Meijer (2), Melanie 
Valentijn (2), Sylvia Peek (2), Lin-
da van Rijn (2), Eva Onderwater (1), 
Sabine Vlasman (1), Anouk van Eg-
mond (1).

Ranking
Na de verliespartij van vorige week 
tegen de dictator van de 3e klasse 
SC GOconnectIT/Fortissimo, heeft 
KDO de winning mood weer terug-
gevonden. De dames bezetten op 
dit moment de 4e plaats in de com-
petitie, maar zijn gebrand om te 
klimmen! Op naar volgende week, 
de uitwedstrijd tegen Leidsche Rijn 
in Vleuten. De eerstvolgende thuis-
wedstrijd is op zaterdagavond 20 
november om 20.15 uur tegen Ve-
nus/Nieuwegein.

Maxime van Gelder zorgde in de 
laatste paar minuten nog even voor 
wat extra spanning door zelf weg-
gestuurd te worden met geel waar-
door de uitploeg in ondertal kwam. 

Toch bleef de organisatie staan en 
met veel werklust en teamwork wa-
ren de grootste kansen voor Qui Vi-
ve. Met als eindresultaat een wel-
verdiende winst en definitieve af-
stand van de onderste regionen.
Er van uitgaande dat deze lijn door-
gezet gaat worden, gaat de wed-
strijd van volgende week thuis te-
gen topper Scharweijde, de num-
mer 1 op dit moment van de pou-
le, een zware maar mooie strijd wor-
den.
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Algemene beschouwingen 2011

DUS!, het zit al in de naam: Duurzaam Solidair, vindt het 
programma Duurzaam Uithoorn uitermate belangrijk. Thans 
is duurzaamheid als apart programma opgenomen. Daarin 
wordt gestreefd naar een helder gedefinieerd en meetbaar 
begrip van duurzaamheid. Naar onze mening zal de doel-
stelling moeten gelden, dat duurzaamheidsbewustzijn en 
–begrip, binnen alle geledingen van onze gemeente zijn 
ingebed. Dan worden alle aspecten van duurzaamheid vol-
ledig binnen de overige programma’s geïntegreerd. Als het 
eenmaal zover is,  is duurzaamheid als separaat programma 
niet meer nodig. Door middel van de begroting 2011 wordt 
een aantal stappen gezet naar verduurzaming. Daarnaast 
wordt door dit programma de basis gelegd voor realisatie 
van het aandeel van Uithoorn binnen de energieneutrale 
regio (EN 2040). Wij zien uit naar de nota die begin 2011 
hierover verschijnt. Overigens moeten deze plannen niet 
beperkt blijven tot de gemeentelijke organisatie. Er moet 
actieve samenwerking worden gezocht met bewoners en 
bedrijfsleven.

Opgroeien in Uithoorn
Met Opgroeien In Uithoorn heeft DUS! samen met de co-
alitiepartners een programma neergelegd waarmee per-
spectief geboden kan worden aan kinderen en jongeren. 
Speerpunten binnen dit programma worden gevormd 
door ketenintegratie en betere samenwerking van de so-
ciale partners. Hiermee wordt een meer op de behoeften 
afgestemde dienstverlening geboden, zonder substantiële 
kostenstijging. In het licht van de op handen zijnde bezuini-
gingen, juichen wij dit toe. De invulling voor 2011 heeft gro-
tendeels een focus gericht op zorg en probleembestrijding. 
Graag zouden wij zien dat nog meer wordt ingespeeld op 
de behoeften aan jeugdparticipatie, zonder al snel in de val-
kuil van een sterk paternalistisch karakter te stappen. Naast 
zorg en preventie zijn er voor 2011 initiatieven, gericht op 
het bieden van perspectief aan specifieke groepen jonge-
ren, zoals het stimuleren en faciliteren van duurzaam onder-
nemerschap door jongeren. Wij verwachten ook in 2011 al 
resultaten van deze initiatieven te zien.

Dorpscentrum en Economie
Een mooi en levendig dorpscentrum waar het aangenaam 
winkelen, wonen, ondernemen en recreëren is, staat ons 
voor ogen. Om dat te kunnen ontwikkelen moeten plannen 
gemaakt worden, die niet alleen technisch, maar ook finan-
cieel haalbaar zijn. Betrokkenheid van het bedrijfsleven bij 
deze plannen is een voorwaarde voor verwezenlijking. Het 
vergroten van de organisatiegraad van ondernemingen is 
een van de doelstellingen. Naar wij hebben begrepen is de 
Kamer van Koophandel een onderzoek gestart naar de haal-

baarheid van een ondernemersfonds. In zo’n fonds worden 
afspraken vastgelegd over zaken als herinrichting maar het 
kan ook over allerlei voorzieningen ten behoeve van bedrij-
ven en ondernemers gaan. Hierin worden ook gelden, bijdra-
gen van ondernemingen, verzameld, waarmee de ambities 
worden gefinancierd. In diverse gemeenten is zo’n fonds al 
werkzaam. Een breed draagvlak bij ondernemers is echter 
onontbeerlijk. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dat 
onderzoek. 

Bereikbaarheid
DUS! vindt dat het gebruik van openbaar vervoer verder 
moet worden gestimuleerd. Dit houdt in, dat er snelle bus-
verbindingen moeten komen naar omliggende gemeenten. 
Bijvoorbeeld de huidige boemelbus 170 moet via een corri-
dor op snellere en frequentere wijze in Amsterdam arriveren. 
Momenteel wordt er volop gewerkt aan de aanleg van vrijlig-
gende busbanen. DUS! juicht dit toe, evenals een toename 
van het fietsverkeer. Wij verwachten in 2011 de effecten van 
het project fietsbalans terug te zien. In Uithoorn is sprake 
van enkele verkeersgevaarlijke situaties voor fietser en voet-
gangers op diverse kruisingen. Gezien recente ongevallen, 
dienen deze kruisingen zo snel mogelijk veiliger te worden 
gemaakt. De mogelijkheden hiervoor moeten binnen het 
huidige UVVP worden gezocht. De voortgang van omlegging 
van de N201 dient nauwgezet te worden gevolgd.

Bestuur en Financiën
De nu voorliggende begroting laat voor het jaar 2011 een 
positief resultaat zien van 247.000 euro. Daar kunnen we blij 
mee zijn wanneer we denken aan de resultaten van de afge-
lopen jaren en van het lopende jaar. Die jaren laten immers 
forse tekorten zien. Zo kunnen we ook uit de 2e voortgangs-
rapportage over 2010 opmaken dat dit jaar afstevent op een 
tekort van 800.000 euro. Het is goed dat er orde op zaken 
wordt gesteld. Er staat ons immers nog e.e.a. te wachten aan 
rijksbezuinigingen. Dat zal pas met ingang van het jaar 2012 
zijn beslag gaan krijgen. Een klein voorschot daarop is reeds 
genomen door toe te werken naar een structureel overschot 
in de komende jaren van tenminste 500.000 euro. Voor de 
begroting 2011 spelen de rijk bezuinigingen verder nog geen 
rol. Deze bezuinigingen zullen een grote impact hebben op 
de gemeentelijke organisatie. Naar verwachting zullen meer 
taken vanuit Rijk en Provincie aan de gemeenten worden 
toebedeeld zonder dat daar voldoende financiële middelen 
tegenoverstaan. Daarnaast zal mogelijk een korting op het 
gemeentefonds plaatsvinden. Binnenkort zal de raad een 
voorstel ontvangen over de uitwerking van het ombuigings-
traject. DUS! verwacht dat er voorstellen op tafel komen in 
een vorm waarbij de raad keuzes kan maken. De gemaakte 

beleidskeuzes als gevolg van de opgelegde bezuinigingen 
zullen op heldere wijze moeten worden gecommuniceerd 
met inwoners en betrokkenen. Wat doen we en wat laten we!
 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2006 is kri-
tiek geuit over het gebrek aan inzicht in waar we ons geld 
aan uitgeven. Ik heb daarbij o.a. gezegd dat het inzicht zou 
verbeteren wanneer bij de producten in de programma’s een 
bedrag van baten en lasten wordt vermeld. En warempel, in 
de nu voorliggende programmabegroting 2011 is dat voor 
elkaar gekomen. Helpt het wanneer je 4 jaar weg bent, of is 
het juist de terugkeer? Daarmee zijn we er nog niet, de be-
oogde maatschappelijke effecten dienen duidelijk beschre-
ven te zijn. Het is nu ook allemaal nog te warrig beschreven. 
Wanneer we kijken naar de indeling van “Wat willen we met 
een programma bereiken?”, dan zien we daar nu vermeld: 
Uitgangspunten, Doelstellingen, Hoe wordt het bereikt?, Ef-
fectindicatoren, Te verwachten ontwikkelingen. Vervolgens 
komt onder het kopje Wat gaan we daarvoor doen? nog-
maals: Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? En welk 
effect wordt beoogd? Er rust nog een schone taak op de 
werkgroep programmabegroting.

Momenteel wordt ambtelijke samenwerking met Aalsmeer 
en mogelijk ook Amstelveen op haalbaarheid onderzocht. 
Samenvoeging van ambtelijke organisaties dient plaats te 
vinden vanuit een stabiele bestuurlijke en organisatorische 
situatie, waarin de besturen ook in staat zijn, het samenge-
voegde ambtenaren-apparaat op juiste wijze aan te sturen. 
Samenvoeging moet renderen in kwalitatieve en financiële 
zin. Tevens moet de kaderstellende en controlerende taak 
van de raden afzonderlijk, gewaarborgd blijven.

Meedoen,  meedenken
De nota evaluatie buurtbeheer zal aan eind van het jaar ver-
schijnen, zo ook de participatienota. Wel zijn er al uitkom-
sten van onderzoeken van de rekenkamer over buurtbeheer, 
communicatie en participatie. Communicatie en participatie 
blijven een uitdagend werkveld waaraan altijd verbeterd kan 
worden. Het moet voor burgers aantrekkelijk zijn om mee te 
denken en te participeren. Heel duidelijk moet zijn wat de in-
breng per onderdeel kan zijn. We kunnen gebruik maken van 
de knowhow van onze inwoners op velerlei gebied, cruciaal 
daarbij is en blijft het managen van verwachtingen. Maar 
vooral ook het terugkoppelen naar de deelnemers wat er met 
hun inbreng gedaan is. Het blijkt dat inwoners graag hun 
inbreng geven over zaken die zij van belang achten, daarbij 
denken wij aan de geweldige belangstelling bij bijvoorbeeld 
het Libellebos. De komende bezuinigingen, waarvan de om-
vang nog niet helemaal duidelijk is zullen een uitdaging vor-

men op veel gebieden. Denk bijvoorbeeld  aan de verdere 
decentralisatie van diverse regelingen naar de WMO. Juist 
nu is inbreng cruciaal om hieraan zo goed mogelijk vorm 
te kunnen geven. Wij kijken uit naar het versterken van de 
interactieve beleidsvorming, waardoor het mogelijk wordt di-
verse trajecten uit te zetten en het effect te meten.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is een belangrijke factor om met 
plezier in Uithoorn te kunnen wonen. Overlast en crimineel 
gedrag moeten aangepakt worden. Het is goed dat er ex-
tra inzet wordt gepleegd op overlastgevende jeugd. Daarbij 
moet echter wat DUS! betreft evenveel aandacht geschon-
ken worden aan preventie en het bieden van mogelijkheden 
aan de jeugd. Een goede ondersteuning van opvoeders is 
daarbij van het grootste belang. DUS! vindt het belangrijk 
dat de effectindicatoren van het nieuwe Integraal Veiligheids 
Beleid meetbaar gemaakt worden, zodat in ieder geval ge-
meten kan worden of de objectieve veiligheid verbetert. Ook 
de strategische reis van de brandweer, meer investeren in 
preventie, heeft onze bijzondere aandacht. 

Wonen
Op het gebied van wonen staat Uithoorn de komende tijd 
voor grote beslissingen. Europarei en Thamerdal in een la-
ter stadium vragen om belangrijke keuzes. Beslissingen over 
wonen hebben groot effect op de levens van de betreffende 
inwoners. Ook hier is het van groot belang om de inwoners 
zoveel en zo vroeg mogelijk te betrekken bij die beslissingen. 
Het plan voor de Europarei zal hopelijk een positief effect 
hebben op het woongenot. Er moet nu zo spoedig mogelijk 
duidelijkheid komen voor de bewoners van de laatste 3 nog 
niet gerenoveerde flats. Het doel in de woonvisie is ervoor 
te zorgen dat de woningvoorraad zo is opgebouwd dat er 
voor alle inwoners van Uithoorn passende woonruimte is. 
Naar het zich laat aanzien, zal er begin 2011 een wet van 
kracht worden, waardoor de sociale huurwoningen, slechts 
beschikbaar zijn voor mensen met een inkomen beneden 
33.000,-- euro. Het zal een uitdaging worden om de groep 
die daar net boven zit van woonruimte te voorzien. Woningen 
in de bestaande vrije huursector zullen veelal te duur zijn en 
ook kopen is vaak geen optie. DUS! wil graag samen met 
Woongroep Holland bezien of er mogelijkheden zijn in de 
bestaande nog niet gerenoveerde flats.

Tenslotte
Besluiten wij met een dankwoord aan ieder die zich inzet 
voor de Uithoornse gemeenschap. In het bijzonder de vele 
vrijwilligers, op welk gebied dan ook, is DUS! zeer erken-
telijk.
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”Overlast en crimineel gedrag moeten aangepakt worden”

Fractie 
DUS: 

Gemeentebelangen kijkt met gemengde gevoelens naar de plannen van het College 
in de begroting voor 2011.  We missen in het gehele plan punten die concreet en 
meetbaar zijn. Net als bij de vorige raadsperiode gaat het nog steeds veel over het 
maken van plannen, opstellen van nota’s en aanpassen van visies.

Volgens Gemeentebelangen worden nog steeds veel plannen gemaakt en relatief weinig 
actie ondernomen door het huidige college. Enkele willekeurige voorbeelden hiervan zijn: 

• Activerend jongerenwerk: de effecten spreken over tevredenheid jongeren,  
 afname overlast en meer betrokkenheid. Hier worden geen concrete cijfers aan 
 verbonden.
• Rioolbeheer: “zo veel mogelijk” beperken van vervuiling oppervlaktewater zonder 
  hier te benoemen wat men met “zo veel mogelijk” bedoelt.
• Uitvoering diverse regelingen op het terrein van werk en bijstand. Effecten zouden 
  zijn: bevorderen van: sociale cohesie, maatschappelijke participatie en uitstroom 
  naar werk. Zonder het stellen van criteria worden deze effecten erg moeilijk meet  
 baar en daardoor onvoldoende controleerbaar
• Cultuur:  het effect van de Actie van het college is een nadrukkelijker gemeen- 
 telijke aandacht voor cultuur in Uithoorn, zichtbaarheid van cultuur en de regierol 
 die de gemeente hier in neemt. Ook hier wordt niet aangegeven hoe dit gemeten 
 wordt. Gemeentebelangen heeft zich eerder dit jaar ingezet om Cultuurfoto 2009 
 te redden, die als basis moet gaan dienen voor het cultuurbeleid. We zullen het 
 College houden aan de toezegging dat de beleidsplannen in het eerste kwartaal 
  van 2011 in de raad besproken kunnen worden. 
• Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast. Het effect van de inspanningen 
 van volgend jaar zou zijn dat er minder overlast is, zonder dat het college aangeeft 
  hoe veel vermindering  men nastreeft.

Winkels:
De nieuwe regering Rutte heeft, ondanks een sterke oorspronkelijk wens, afgezien van wets-
voorstellen m.b.t. de zondagsopenstelling van winkels in de komende regeerperiode. Wij vra-
gen ons af in hoeverre dit van invloed is op mogelijke college initiatieven om het oude dorp 
een toeristisch karakter te geven en daarmee de weg vrij te maken voor een zondagopenstel-
ling van (een deel van) de winkels in Uithoorn. Gemeentebelangen zou daarbij  graag een 
brede discussie en uitgebreide informatie, maar vooral ook inspraak van alle betrokkenen 
hebben. Hierbij valt te denken aan primair de ondernemers (zowel vóór- als tegenstanders), 
maar ook de inwoners van Uithoorn/ De Kwakel en mogelijk maatschappelijke groeperingen.

Ouderen:
In economisch en planologisch opzicht staan veel actiepunten vermeld, maar het is schrij-
nend om te zien dat van de vele actiepunten er slechts een paar direct betrekking hebben op 
de groter wordende groep, namelijk die van ouderen, in onze samenleving. 
Slechts enkele voorbeelden uit een lange lijst zijn:

•  Onzekerheid over bereikbaarheid Gezondheidscentrum wordt vooralsnog niet 
 weggenomen 
• Zelfstandig blijven wonen in eigen omgeving
• Doelgroep gerichte aanpak

Of het college zit wat deze punten betreft nog op haar handen of ze weten de actiegericht-
heid niet goed te verwoorden in de plannen. Naar inzicht van Gemeentebelangen is dit een 
gemiste kans en we zullen het College zeer scherp volgen met als doel dat er door onze 
gemeente meer doelgericht  gewerkt gaat worden.

Fractie Gemeentebelangen Uithoorn/De Kwakel 

www.gemeentebelangen.nl 

Gemeentebelangen wil meer actie van het college

Gemeentebelangen fractie, 
van links naar rechts:

Sjaak Verhaar, Klaas Bijlsma 
en Robert Timmers en fractie-
assistent Herman Bezuijen



Uithoorn - Op openbare basis-
school De Kajuit zijn techniekles-
sen een vast onderdeel van het pro-
gramma. Afgelopen dinsdagmid-
dag gingen de leerlingen van beide 
groepen 4 een middag aan de slag 
met hydrotechniek. Hoe komt het 
dat zware dingen soms wel blijven 
drijven en soms niet? Dit keer eens 
geen les uit het boekje, maar een in 
de praktijk.

Zelf ontdekken
Hoe is het mogelijk dat een boot 
veel meer dan zijn eigen gewicht 
kan dragen zonder te zinken? Kort-
om: wat is drijfvermogen en vooral: 
hoe werkt dat in het echt? Dat kun-
nen de leerlingen van De Kajuit de-
ze middag zelf gaan ontdekken. 
In het lokaal van juf Jessica en 
meester Tim doen de kinderen aller-
lei testjes in grote bakken met wa-

ter. Al snel ontdekken ze dat een 
lichtgewicht vlotje van plastic wel 8 
houten blokken kan dragen, als je 
die lading maar goed verdeelt.
 ”Hoe techniek werkt, begrijpen kin-
deren nu eenmaal beter als je ze het 
zelf laat uitvinden’’, vertelt juf Jessi-
ca Hupsel. En dat blijkt al snel. Kjell 
(7) komt na een paar keer proberen 
luidruchtig tot de conclusie dat het 
water van onderen keihard tegen 
het plastic aandrukt en het zo helpt 
om al die blokken te dragen. 

Leren samenwerken
Na de proefjes knutselen de kinde-
ren van twee halve plastic flessen, 
vier satéprikkers en vier elastiek-
jes een catamaran in elkaar. De een 
gaat dat gemakkelijker af dan de 
ander, maar wie snel klaar is, helpt 
zijn buurman of buurvrouw. Techni-
cus in de dop Matthijs (8) ontwerpt 
zelfs een nieuw model. ,”Deze is een 
stuk steviger’’, vertelt hij trots.

Succeservaringen
In het lokaal van juf Moniek wer-
pen de leerlingen zich op het samen 
maken van een vlot met behulp van 
touw, kurken en ijslollystokjes. Best 
een moeilijke opdracht. ”Het gaat 
namelijk niet alleen om het doorkrij-
gen van technische principes, maar 
ook om het leren samenwerken’’,  
aldus Moniek Chapman. 
”Een ander voordeel van deze les-
sen is dat de kinderen die beter in 
de praktijk leren nu eens flink wat 
succeservaringen opdoen. Dat is 
ontzettend leuk.’’ 

Er wordt inderdaad flink overlegd, 
soms fel gediscussieerd en vooral 
keihard gewerkt in de klas van juf 
Moniek. Maar aan het eind van de 
les zijn alle vlotten af. En tijdens de 
vlottenrace, die de techniekles af-
sluit, blijken alle vaartuigen zich ook 
nog eens keihard door het water te 
kunnen voortbewegen!

De Kwakel - Na een prachtig be-
drag van 23.529,- euro vorige week 
tijdens de 1e avond, kon het Veiling-
comité afgelopen zondagmorgen 
vroeg een bedrag van 34.439,- euro 
bij haar opbrengst tellen. Daarmee 
kwam de totaalopbrengst van de 
veilingactie op 57.968,- euro. De 2e 
avond verliep daarmee boven ver-
wachting en uiteraard was iedereen 
daar uitermate content mee. 
De 2 nieuwe veilingmeesters in de 
personen van Arnoud Overwater en 
Mathijs van der Knaap stonden hun 
mannetje en veilden alsof ze het al 
jaren deden. Om beurten stonden 
zij een half uur op het toneel en ie-
der deed dat in zijn eigen stijl. Voor 
het publiek betekende dat een leu-
ke afwisseling. Het haakte prachtig 
in en bood hoge bedragen voor de 
aangeboden kavels. Die kavels be-
stonden uit waren en diensten die 
bijeengebracht waren door de in-
woners van het dorp De Kwakel. 
Het gegeven dat de opbrengst weer 
terugvloeit in de kas van de in het 
dorp gevestigde verenigingen en 
instellingen, verklaart in grote ma-
te het succes van de actie. Over en-
kele weken wordt de opbrengst ver-
deeld en tot die tijd blijft het voor die 
instellingen afwachten wat er tege-
moet kan worden gezien. Eerdaags, 
als de balans is opgemaakt, zullen 
zij een uitnodiging ontvangen voor 
de zogenaamde verdeelavond. 

Druk
Ondanks dat er deze avond niet een 
speciaal kinderuurtje was georga-
niseerd, was het al vroeg druk. Het 
gegeven dat er de tweede avond 
iets minder speelgoed te koop was 
weerhield niettemin de jeugd niet 
om hun hand op te steken. Er zijn er 
tenslotte niet veel die kunnen zeg-
gen dat ze als 7- of 8-jarige op de 
veiling voor 75 euro een pondje pa-
ling voor hun vader of hun moeder 
hebben gekocht of een kratje bier 
voor pa, wat de veilingmeester nog 
de opmerking ontlokte dat er eigen-
lijk onder de 16 geen drank mocht 
worden gekocht. Gelukkig zaten 
in beide gevallen de ouders er na-
tuurlijk wel naast om de aankoop 
goed te keuren en uiteraard genoot 
de zaal van de felheid waarmee de 
jeugd om de koopjes streed. Het 
eerste uur veilen werd afgesloten 
met het verloten van een bon voor 
een gourmetschotel voor 6 perso-
nen, waarna de veilingmeesters hun 
show voortzetten. Ze deden dat als-
of ze er al jaren stonden en niet pas 
vorige week hun vuurdoop als vei-
lingmeester hadden beleefd. Uiter-
mate soepel praatten zij de 300 ka-
vels aan elkaar en het publiek ge-
noot volop. Uiteindelijk werd het vijf 
over half drie dat de laatste koop 
werd afgeslagen, maar dat vond 
niemand erg, want de sfeer was pri-
ma.

Breed scala
De publieke belangstelling was ge-
durende de gehele avond groot.  
Een breed scala van mensen, jong 
en oud, vaste en nieuwe bezoekers 
bood mee op de aangeboden ka-
vels en maakte er vooral een ge-
zellig avondje uit van. De goederen 

werden dan ook over een zeer gro-
te groep van mensen verdeeld. Die 
hadden niet echt vaak een koopje, 
want de opbrengsten van de kopen 
waren prima.  
Natuurlijk waren er de nodige ko-
pen waar flink om gelachen kon 
worden. Zo werd er een fitness-
apparaat aangeboden waarop de 
zoon van een van de veilingmees-
ters bood. Pa stelde vervolgens dat 
“dat ding het huis niet inkwam” en 
dat hij desnoods tot 3 uur de tijd zou 
nemen om hem aan iemand anders 
te slijten. Gelukkig werd er al snel 
een andere koper voor gevonden. 

Wie zijn hand op stak bij de vraag 
of hij soms een grote tuin had, bood 
meteen mee op een grote zak ga-
zonmest. 
Op de vraag: “Wie is er hier zwan-
ger ?” bleven de handjes angstvallig 
naar beneden. Dat was maar beter 
ook want wie zijn/haar hand wel zou 
hebben opgestoken had grote kans 

gehad om met een ooievaarspop 
thuis te zijn gekomen. Bij het vei-
len van een tuinbank moesten na-
tuurlijk de assistentes er op plaats-
nemen. Dat leverde een fraai plaatje 
op alsook de opmerking: “We veilen 
alleen het bankje, niet wat erop zit!” 
Al die opmerkingen leidden tot een 
prima sfeer. Toch kregen de veiling-
meesters de zaal ook een aantal ma-
len stil. Met name was dat het geval 
wanneer er werd geboden op kavels 
waarop door een stoot op een toe-
ter was aangegeven dat er een pre-
mie zou vallen. Bij elk veelvoud van 
2500,- euro is dat het geval. De hoe-

veelheid premies en de aard ervan, 
leidden ertoe dat bijna zonder uit-
zondering bedragen van boven de 
500 euro werd geboden voor ka-
vels waar een premie viel. Voor een 
middag Poldersporten voor 25 per-
sonen werd zelfs een bedrag van 
1500 euro geboden en voor een an-
dere 1200 euro. Ook voor Kwakel-
se begrippen ongekend mooie be-
dragen en zo waren er meer kopen 
die stevig aan de prijs waren. Slot-
koop was een fraaie ingelijste prent 
van oud De Kwakel, ingebracht door 
de Stichting De Kwakel Toen & Nu.
Met deze koop werd de avond af-
gesloten waarna de uitslag bekend 
kon worden gemaakt. Het veiling-
comité zal in de komende weken 
bijeenkomen om de verdeling van 
de gelden te bespreken. Inmiddels 
hebben ruim 25 Kwakelse vereni-
gingen en instellingen een aanvraag 
gedaan om mee te mogen delen.  
Het was dan ook mede namens de-
ze instellingen dat publiek, kopers, 
sponsors, gevers en vrijwilligers be-
dankt werden voor hun steun. 
Voor volgend jaar, de 52e editie van 
de Kwakelse Veiling, kunt u alvast 
de zaterdagavonden 29 oktober en 
5 november in uw agenda noteren.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Boud en ‘Open de kerk’ 
gaan samenwerken

Op 19 oktober heeft de Actiegroep ‘Open de Kerk’ 
samen met de partij ‘Ons Uithoorn’ een informa-
tie-avond gehouden over de Schanskerk. Op deze 
bijeenkomst was de heer Gert van Kleef te gast, 
die een gloedvol betoog hield voor het behoud 
van de Schanskerk. 
Naar aanleiding van deze avond hebben de Stich-
ting BOUD (Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht) 
en Actiegroep ‘Open de Kerk’ besloten voortaan 
gezamenlijk op te trekken. Op korte termijn zul-
len zij werkzaamheden starten om te komen tot 
een alternatieve bestemming voor de Schanskerk, 
aangezien de heer Van Kleef aangaf dat voor 
het Bisdom nog vele mogelijkheden accepta-
bel zijn. Dit is de aanleiding dat wij contact zoe-
ken met geïnteresseerden voor het gebouw. Ook 
zullen wij architecten benaderen die deskundig 
zijn op het gebied van religieus erfgoed. Uit over-
leg met het Bisdom is gebleken dat een religieus 
centrum op deze plek bespreekbaar is. Indien er 

mensen zijn die ideeën hebben over de invulling 
van deze plek, kunnen ze contact opnemen met 
de Stichting BOUD en/of de Actiegroep. Er zijn 
reeds goede contacten met de landelijke Task-
force en de Bond Heemschut. Wij kunnen te al-
len tijde een beroep doen op deze gespecialiseer-
de verenigingen. De politieke partijen die op de-
ze avond aanwezig waren, zijn het eens met het 
voorstel van dhr. Van Kleef. Dit is beter dan af-
wachten wat het voorstel van gemeente en Bis-
dom wordt. De contouren van de kerk in het ou-
de centrum kunnen hierbij worden gehandhaafd. 
De Stichting BOUD en de Actiegroep ‘Open de 
Kerk’ nemen de uitdaging aan en rekenen daar-
bij op uw steun.

Namens Stichting BOUD,
Ans van Muijen

Namens Actiegroep ‘Open de Kerk’,
Toos van Egmond.

Kwakelse Veiling een groot 
succes

Achtste Gala aan de 
Amstel in het Rechthuis
Uithoorn - Op zaterdag 20 novem-
ber aanstaande organiseert de Li-
onsclub Uithoorn in een entourage 
van sfeervolle zalen en tenten in en 
rond het Rechthuis een feestavond 
waarbij jong en oud zich thuis zul-
len voelen.

De opbrengst gaat naar het goede 
doel Stichting Jeugdfonds Uithoorn-
de Kwakel.
Dit fonds stelt kinderen tot en met 
17 jaar, van wie de ouders over on-
voldoende inkomen beschikken, 
in staat om deel te nemen aan o.a. 
voetbal, hockey, volleybal, judo, ka-
rate, badminton, turnen, aerobic, 
scouting, dansen en muziek.
Inmiddels maken ruim 50 kinderen 
hier gebruik van.
Maar liefst 400 gasten zullen elkaar 
kunnen ontmoeten en genieten van 
muzikaal topentertainment onder 

het genieten van meerdere buffet-
ten, drankjes en culinaire hapjes.
Naast gelegenheid tot dansen kunt 
u ook gratis inschrijven voor een ro-
mantisch tochtje op de Amstel met 
de partyboot “Dame van Amstel”, 
waarop naast een drankje ook live-
muziek aanwezig is. Ook is er ge-
legenheid voor een gokje aan de 
Blackjacktafels.

U kunt gratis parkeren in de par-
keergarage van Winkelcentrum Am-
stelplein tot 1.30 uur en zondag tus-
sen 11.00 en 12.00 uur heeft u ook 
nog de mogelijkheid om uw auto op 
te halen.

Gratis weg-brengservice
Ook dit jaar kunt u, aan het eind van 
de avond, een beroep doen op hun  
gratis “weg-brengservice” in de re-
gio die u vanaf 23.00 uur naar huis 

kan brengen.
Ter ondersteuning van dit goede 
doel zullen op deze feestavond ook 
de burgemeester en de wethouders 
Verheijen en Zijlstra aanwezig zijn.
Dus alle reden om uw meest fees-
telijke kleding aan te trekken en sa-
men met uw buren, familie en ken-
nissen deze feestavond te vieren.
De prijs van de kaarten is 90,- euro  
per persoon en is ‘all inclusive’ al-
le buffetten en drankjes (m.u.v. bui-
tenlands gedistilleerd) inbegrepen.
Kaarten zijn te verkrijgen door re-
servering telefonisch bij de heer 
J.Ph. Dalmeijer, tel. 0297-560445 of 
per e-mail te sturen naar:  
jpdalmeijer@yahoo.com, deze kaar-
ten zijn dan na 3 dagen af te ha-
len bij de kassa van modehuis Blok 
waar u contant, maar liefst met pin-
pas kunt betalen. 
Modehuis Blok verzorgt ook de ver-
koop van losse kaarten.

Graag verwelkomt Lionsclub Uit-
hoorn u zaterdagavond vanaf 19.30 
uur feestelijk met een glas cham-
pagne.

Genesius presenteert: 
Rust, Vrede en Flinterman

De Kwakel - Ware liefde. Het is een 
begrip waar we allemaal ooit eens 
een keer tegenaan lopen. Voor som-
migen wenkt het in een discotheek. 
Al is het dan ware liefde voor een 
avond. Voor anderen bij hun werk, 
de Albert Heijn,  de sportclub, de 

kaasboer. Van de Wallen tot de 
Wadden vinden gelukkige tortel-
duifjes elkaar en treden ze al koe-
rend het roze wolkje samen tege-
moet. Maar, voor sommigen gebeurt 
dat gewoon nooit. De spechten on-
der ons lopen alleen door het leven. 

Altijd op zoek naar hun wederhelft-
je waggelen ze hoopvol en in lief-
desfantasie rond. Tot het laatste 
moment, als ze plotseling een laat-
ste scheet laten en ze koud neerval-
len op het asfalt. Dit zijn vaak dege-
nen die bij “Flinterman Uitvaarten” 
terecht komen. Hier worden ze be-
reid: leeg gepompt, opgeschminkt 
en in een kist gelegd op keurig pro-
fessionele wijze. Ze zullen de lugu-
bere medewerkers nooit ontmoe-
ten. Ze zullen hen nooit kunnen be-
danken of, als wederzijds plezier, 
even naar hun verhalen van een-
zaamheid kunnen luisteren. Ze zul-
len nooit weten dat ook hier tus-
sen de doden, echte liefde te vinden 
is. Rust, Vrede en Flinterman is een 
klucht met pit. Met een verfrissend 
scheutje galgenhumor wordt er ge-
keken naar de meest intense drijf-
kracht van de mens.

Rust, Vrede en Flinterman wordt op-
gevoerd in dorpshuis “De Quakel” in 
De Kwakel. Uitvoeringen zijn op 19-
20 en 27 november. Per abuis staat 
er in de donateursuitnodigingen 
26 november in plaats van 19 no-
vember. Excuses hiervoor. Aanvang 
20.15 uur, zaal open om 19.30 uur. 
De kaarten zijn te koop voor 7.50 per 
stuk bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, tel. 
0297-560448 of Marga Westerbos, 
Cyclamenlaan 48, tel. 0297-532970. 
Genesuis verwelkomt u graag op 
één van haar uitvoeringen.

Technici in de dop aan de 
slag op basisschool De Kajuit



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 10 november 2010

Regio warm voor de Solex
De Kwakel - Afgelopen zondag 7 
november hielden de Solexvrienden 
uit De Kwakel en Kudelstaart hun 
laatste rit van 2010. Het was weer 
een gezellige en mooie rit die goed 
bezocht werd door de vele toerrij-
ders. Zo nu en dan teisterden fikse 
regenbuien de solexen en hun be-
rijders, maar daar bleken ze tegen 
bestand. De solexen waren tevoren 
goed  onderhouden en de berijders 
onderhielden zich tijdens de tocht 
goed tegen de kou. 
Steeds meer Kudelstaarters en Kwa-
kelaars kunnen de verleidingen van 
een solexrit niet weerstaan. Ook nu 
waren er weer verschillende debu-
tanten, waarvan er niemand uitviel.
De rit voerde dit keer door het 
“Groene Hart” naar Hazerswoude. 

Daar was een snert- en borrelstop 
in een fraai automuseum. Warm van 
binnen en goed beschermd van bui-
ten werd de reis vervolgd. Eind van 
de dag werd veilig de finish ge-
haald: het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Daar wachtte een culinair Stamp-
pottenbuffet op de sportievelingen.
De rit was zo’n 70 kilometer en el-
ke solex gebruikte daarvoor 1,5 li-
ter mengsmering. Andere gebruikte 
vloeistoffen zijn niet geregistreerd.  
Volgend jaar staan er weer enkele 
ritten op stapel. Eén daarvan is de 
Solex Pre Ride For The Roses. De-
ze rit wordt t.z.t. met het College 
van Aalsmeer georganiseerd. Re-
den genoeg om de komende maan-
den goed te zorgen voor de nostal-
gische solexen.

Qui Vive hockeyjongens 
tegen A1-Rood Wit A1
De Kwakel - Hockey is een mooie 
sport. Hockey is ook een vrij inge-
wikkelde sport met een behoor-
lijk aantal regels. Het is niet mak-
kelijk om al deze regels te kennen 
en toe te passen. Dat het soms een 
hele toer is een hockeywedstrijd 
op de juiste manier te interprete-
ren bleek eens te meer op zaterdag 
6 november tijdens de uitwedstrijd 
van de jongens van Qui Vive A1 op 
het hoofdveld van de Aerdenhoutse 
hockeyclub Rood-Wit.
De A1 speelde afgelopen zaterdag-
middag 6 november de eerste wed-
strijd van de IDC-competitie te-
gen de jongens van Rood-Wit. De 
A1 was in de IDC-competitie geko-
men na de landelijke competitie op 
een haar na gemist te hebben en er 
werd dan ook met vertrouwen aan 
de wedstrijd begonnen, hetgeen 
duidelijk aan het spel te zien was. 
Er werd van meet af aan geconcen-
treerd en goed gespeeld. Een doel-
punt viel er echter de eerste tien mi-
nuten niet. 
Rood-Wit liet zich echter ook niet 
onbetuigd en kreeg de eerste straf-
corner van de wedstrijd. Hieruit 
werd een te hoog ingeslagen doel-
punt gescoord. Deze treffer werd, 
geheel volgens de regels, geannu-
leerd. Nu volgde er echter helaas 
een fase waarin het arbitrale duo 
meer en meer moeite bleek te heb-
ben met de regelkennis en het toe-
passen hiervan…..

Vreemde beslissingen
Rood-Wit kreeg in het tweede deel 
van de eerste helft verschillende 
strafcorners toegekend waar twee-
maal uit gescoord werd. Hier wa-
ren op z’n minst een aantal zeer 
discutabele beslissingen bij. De 
scheidrechter heeft echter het laat-
ste woord en dus behielden de Qui 
Vivenaren hun kalmte en speel-
den geconcentreerd en rustig door, 
waarvoor waardering zeker op zijn 
plaats is. Het team van Qui Vive 
bleef in balans en speelde goed ver-
der. Dit leidde tot een treffer uit een 
strafcorner voor Qui Vive, waardoor 
de stand op 2-1 kwam. Kort daar-
op werd een strafbal gegeven aan 
de ploeg uit Aerdenhout. Ook hier 
was niet duidelijk op grond waarvan 
deze werd toegekend. De strafbal 
werd benut en Rood-Wit ging met 
een 3-1 voorsprong de rust in. 

Tweede helft
In de tweede helft streed de A1 dap-
per door. Kort na het begin van de-
ze helft kreeg Qui Vive een strafbal  

toegekend. De reden hiervan was 
wederom geen mens duidelijk, be-
halve de scheidsrechters. Was het 
een “goedmakertje”? In ieder geval 
scoorde Tom Gunther, de spits van 
Qui Vive, hieruit de 3-2. De spanning 
was hierdoor weer geheel terug. De 
tweede helft was nog lang en Qui 
Vive speelde met de minuut beter. 
De Uithoornaars hadden nu duide-
lijk de overhand. Helaas scoorden 
de jongens van Rood-Wit uit een 
counter de 4-2. Qui Vive gaf zich 
echter niet gewonnen. Er werd fa-
natiek, maar fair doorgespeeld en er 
werd ook nogmaals gescoord. Tom 
maakte zijn derde van de middag en 
dus stond het team nog maar met 
3-4 achter.
De scheidsrechters echter deden 
wederom van zich spreken door 
tweemaal een gele kaart te tonen 
aan een speler van Qui Vive. De A1 
bleef echter ook deze keer uiterst 
kalm. De jongens speelden met pas-
sie verder en gooiden met twee keer 
een man minder alles op de aanval. 
Rood-Wit werd teruggedrukt. In de 
laatste minuut kreeg Qui Vive hier-
door nog een mooie kans op de 4-4. 
De bal werd echter helaas rakelings 
langs de “tweede paal” geslagen en 
kort daarop klonk het eindsignaal.
Het eindresultaat stond nu op het 
scorebord. Rood-Wit-Qui Vive 4-3. 
In hoeverre het hierbij om een ge-
rechtvaardigde uitslag gaat weet 
helaas niemand, behalve wellicht 
de arbiters. Hockey is geen simpe-
le sport, dat ervoeren beide scheids-
rechters van dienst en daarmee de 
spelers van Qui Vive deze mid-
dag aan den lijve. In cijfers uitge-
drukt had Qui Vive echter wel ver-
loren, daar was niets meer aan te 
doen. Moreel gezien kwam de A1 
echter als overwinnaar uit de strijd. 
Ondanks de tegenslagen tijdens de 
match, bleef het team onder lei-
ding van de uitstekend coachen-
de Erik Otto kalm, beheersd, gecon-
centreerd en met vuur doorhockey-
en tot het laatste moment. Het bleef 
een spannende, faire wedstrijd, die 
werd afgesloten met een gezellige, 
gezamenlijke lunch van beide ploe-
gen en zo hoort dat ook!
Qui Vive A1 heeft laten zien in mo-
reel opzicht een ijzersterke ploeg 
te zijn, die zich noch door een te-
genstander, noch door scheidsrech-
ters op de knieën laat krijgen en die 
daarbij bovendien een puike partij 
hockey op de mat legt. Ze zien de 
thuiswedstrijd komend weekend te-
gen de A1 van Rotterdam dan ook 
met vertrouwen tegemoet!

Eerste ronde van KDO G1 
in de Friends League
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
zijn de kinderen van het junioren 
G-voetbalteam van KDO afgereisd 
naar Opmeer voor de eerste wed-
strijden in de Friends League. Na de 
nederlaag in de oefenwedstrijd te-
gen KDO E2 was het team extra ge-
motiveerd voor deze wedstrijden. 
De opzet van de Friends League is 
als volgt: 4 teams komen bij elkaar 
bij één van de deelnemende vereni-
gingen. Er worden dan twee wed-
strijden per team gespeeld van 25 
minuten. Dit wordt 1x per maand 
gepland bij steeds een wisselende 
organiserende vereniging.

De twee wedstrijden die KDO ge-
speeld heeft, gaven hetzelfde beeld. 
Goed verzorgd spel, soms fantas-
tisch combinerend maar het scoren 
wilde niet lukken. Dat ging bij de te-
genstander, ondanks het veldover-
wicht van KDO, beter. Snelle uit-
braken zorgden ervoor dat KDO op 
achterstand kwam. Gelukkig werd 
er in beide wedstrijden wel een ere-
treffer gemaakt. Deze werd dan ook 
uitbundig gevierd. Het gaf het ge-
voel dat KDO toch een beetje ge-
wonnen had, al was het meer van 
henzelf. 
Het was voor de eerste keer ook 
spannend om tegen een andere ver-
eniging te voetballen.

Uitslagen van deze 1e ronde:
KDO G1 - Buitenboys 1-3
KDO G1 - KGB 1-3
De komende weken zal er hard ge-
traind moeten worden op het verzil-
veren van de vele kansen. 
Denk je nu, na dit te hebben ge-
lezen ‘dit is ook iets voor mij, om-
dat het mij niet lukt om mee te spe-
len bij ’n regulier voetbalteam’, kom 
eens kijken. Op de zaterdagen kun 
je terecht bij KDO in De Kwakel. De 
trainingen starten om 10.00 uur. 
Wil je meer informatie kijk op: 
www.kdo.nl

Mats Koolmoes judokampioen 
van Noord-Holland
Uithoorn - Afgelopen zondag 7 
november is de Uithoornse judo-
ka Mats Koolmoes, die uitkomt voor 
Judo-Yushi uit Nieuw-Vennep, kam-
pioen van Noord-Holland gewor-
den. Voor Mats was het met zijn 7 
jaar de eerste keer dat hij mocht 
meedoen aan dit officiële kampi-
oenschap in de leeftijdklasse tot 10 
jaar. Voor dit kampioenschap plaat-
sen de beste 16 judoka’s uit de drie 
districten van Noord-Holland zich. 
Mats wist zich vorige week te plaat-
sen voor dit kampioenschap door 3e 
te worden in de regio Haarlem.
Zijn eerste wedstrijd judoode hij 
tegen de nummer 5 van de regio 
Noord. Mats won met vol punt door 
een houdgreep. De tweede wed-
strijd was tegen Floris Beentjes van 
Judoschool De Lange. Mats en Flo-

ris hebben regelmatig tegenover el-
kaar gestaan. De laatste keren wist 
Mats telkens te winnen. Vandaag 
gooide hij Floris twee keer voor yu-
ko; dit was voldoende voor de over-
winning en stond hij in de halve fi-
nale. Zijn tegenstander was Zico 
Valks van Kenamju, de favoriet voor 
de titel. Om van hem te kunnen win-
nen moest Mats tactisch heel slim 
judoën en dat deed hij. Zico kwam 
niet in zijn spel en Mats won dan 
ook terecht op beslissing.
Nu de finale tegen Janson Wong, de 
regiokampioen van het district Zuid-
Oost. Binnen 13 seconden lag deze 
op zijn rug door een perfect uitge-
voerde linkse heupworp en was de 
titel binnen. Saillant detail is dat zijn 
zus Britt vorig jaar deze titel won in 
dezelfde gewichtklasse.

Legmeervogels F14 wint 
voor de vijfde keer!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde de F14 van Legmeervo-
gels alweer zijn 7e competitiewed-
strijd. Deze zaterdag was OSV F7 
de tegenstander. Sven Kas was een 
weekendje weg, waardoor de F14 
het met 9 kids moest doen. Op doel 
begon Samuel Abel. Laatste man 
Robin Wakkers stond in de verde-
diging met Ayoub Elkaddouri. Op 
het middenveld stonden Jayden 
Zschuschen en aanvoerder Daniel 
van Vliet. Bart Duikersloot en Ro-
han Sassen waren in de spits te vin-
den. Rens Janmaat en Rody Hoog-
duijn mochten eerst hun trainings-
jasje aanhouden. De eerste minuut-
jes van de wedstrijd moesten we 
erg wennen aan het spel van OSV. 
Ook liepen we te weinig op ons ei-
gen plekje te voetballen, waardoor 
het er allemaal een beetje slordig 
uitzag. Na een minuut of 5 hervond 
de F14 zich en begon het bestoken 
van het OSV doel. De ene na de an-
dere kans werd gecreëerd, maar he-
laas bleef het bij creëren. Het vizier 
van Rohan en Bart stond niet op 
scherp. Aan de kant werd iedereen 
een beetje zenuwachtig, omdat de 
bal er gewoon niet in wilde. Geluk-
kig kwam OSV niet meer in de buurt 
van keeper Samuel. Op een gege-
ven moment was aanvoerder Daniel 
het helemaal zat en schoot zijn al-
lereerste “echte” doelpunt binnen. 
1-0 voor Legmeervogels F14 en nu 
dachten we dat de ban gebroken 
was. 
Missen
Helaas ging de F14 gewoon door 
met het missen van kansen. Vlak 
voor het einde van de 1e helft scoor-
de Rohan gelukkig nog de 2-0, na 
aangeven van Daniel. Rusten de-
den we dit keer in de kleedkamer, 
omdat het toch wat fris was op het 

veld. Bart ging de 2e helft het doel 
verdedigen. Rens en Rody kwamen 
het veld in voor Samuel en Ayoub. 
De 2e helft werd er nog feller ge-
speeld en dit resulteerde weer in 
een heleboel kansen. Jayden, Robin, 
Daniel en Rens zorgen ervoor, dat 
Rohan en Rody in de spits genoeg 
aanvoer kregen. Rohan scoorde de 
3-0 uit een verre uittrap van keeper 
Bart. Hierna was het de beurt aan 
Rody en na een rush scoorde hij de 
4-0. Verdediger Rens wilde ook eens 
een poging wagen en na een slalom 
door de OSV verdediging maakte hij 
de 5-0. Robin stond weer ouderwets 
als laatste man, alles tegen te hou-
den. Met 5-0 ging de F14 tevreden 
van het veld. Het had dan misschien 
een veel hogere uitslag moeten zijn, 
maar zoals je wel gelezen hebt, was 
dit de wedstrijd van de gemiste kan-
sen. Het missen van de vele kan-
sen, heeft uiteindelijk toch ook nog 
een positief punt n.l. dat deze kan-
sen wel werden gecreëerd. Volgen-
de week spelen we “uit” tegen kop-
loper KDO F4 en dat belooft een 
spannende wedstrijd te worden.

Daniel scoorde de 1-0

Volle bridgebak bij BVK
De Kwakel - Druk was het afge-
lopen donderdag in Dorpshuis De 
Quakel, waar bijna 100 bridgers 
zich verzameld hadden voor de we-
kelijkse krachtmeting. In de gro-
te zaal was zelfs te weinig ruimte, 
zodat er 2 tafels op het toneel ge-
plaatst moesten worden, van waaraf 
de daar spelende paren zich acteurs 
waanden die voor het eerst moch-
ten optreden voor een groot publiek.
In de A lijn bleken Dick Elenbaas 
en Andre Verhoef het minst onder 
de indruk van deze ambiance, want 
opnieuw eisten zij de hoofdrol op 
met een score van 59,51%. Geke en 
Jaap Ludwig werden 2e met 55,76% 
en Elly Srijbos en Jos Bader 3e met 
55,07%. Deze 3 paren vinden we ook 
terug in de top 4 van de totaalstand, 
waar Dick en Andre ruim 2% gemid-
deld voor staan op Geke en Jaap.
Jan Heijlman en Margo Zuidema 
hadden een matige avond, waar-
door zij de komende 2 weken nog 
flink hun best zullen moeten doen 
om zich te handhaven in de A lijn.
In de B lijn was de dagzege weg-
gelegd voor Piet-Hein Backers en 
Huub Kamp, die dankzij hun sco-
re van bijna 62% de top 4 van de 
totaalstand in de nek hijgen. Tru-

dy Stokkel en Huub Zandvliet ne-
men in die totaalstand de 1e plaats 
in, mede door hun 2e plaats op deze 
avond met ruim 61%. Eefke Backers 
en Marianne Kamp wilden niet te-
veel onderdoen voor hun echtgeno-
ten en zij bleven redelijk in het spoor 
met 56.6%. Zij staan 2e in de totaal-
ranglijst, maar de verschillen zijn in 
deze lijn nog gering. Onderin treffen 
we Jan en Henny van der Knaap de-
ze donderdag aan en zij bevinden 
zich ineens in de gevarenzone.
In de C lijn waren Toos Boerlage en 
Corrie van der Peet superieur met 
een score van 61,9% en op de 2e 
plaats een opmerkelijk hoge sco-
re voor Irene Egberts en Annie Lau-
wers van 60,4%. 2 weken geleden 
werd al gewaarschuwd voor de op-
mars van deze dames en dat blijkt 
voorlopig te kloppen. Ria Bulters en 
Ans Nieuwendijk verdedigden hun 
toppositie in de totaalstand met ver-
ve, want zij werden deze avond 3e 
met 56,55%. Er zijn nog 2 avonden 
te gaan in deze 2e cyclus en Ria en 
Ans kan promotie bijna niet meer 
ontgaan. Daaronder is het span-
nend met een verschil van slechts 
2% tussen de nummers 2 en 7, dus 
daar kan nog van alles gebeuren.

Tweede parencompetitie 
bij BVU halverwege
Uithoorn - Op maandag 1 novem-
ber speelde de BVU de 3e ronde in 
de 2e parencompetitie. De uitsla-
gen: 
A-lijn: 
1 Ans Breggeman & Lia Guijt  62,50%
2 Stenny & Herman Limburg  60,50%
3 Hennie & Sierk Goedemoed  58,33%
B-lijn: 
1 Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem 56,94%
2 Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen 56,94%
3 Greet & Henk Stolwijk 55,90%
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-

werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer mee spelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! 
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.

De kogel is door de kerk 
bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 4 novem-
ber was de achtste en laatste zit-
ting van de eerste competitieronde 
van dit seizoen van bridgeclub ABC. 
Volgende week worden de kampi-
oenen gelauwerd, dit neemt nogal 
wat tijd in beslag, polonaise lopen, 
achter de fanfare aan en een drank-
je van de kampioenen, daarom is 
er een vrije ronde ingelast. Het was 
een nerveuze bedoening voor aan-
vang van deze ronde, iedereen was 
gespannen, vooral in de A-lijn, want 
daar waren meerdere gegadigde 
voor de eerste plaats. Er werd aan 
16 tafels gebridged, iedereen wilde 
voor de laatste kans gaan.
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het gelegenheidspaar Hanny 
Hamacher en Roel Knaap met 63,69 
%, tweede werden Siep Ligtenberg 
met Jan van Rijk met 58,93 % en 
derde werden deze week het echt-
paar Tilly en Arnold van Dijk met 
55,95 %.
In de B-lijn lieten Nel Heilman en 
Hetty Houtman ook de andere paren 
een keer winnen, zeer sportief na-
tuurlijk, maar als je zo ver voor staat 
kan het makkelijk.
Eerste werden Corrie Boomsma en 
Bibet Koch met 65,77 %.
Tweede werd het echtpaar To en 
Henk Rademaker met 59,82 %, en 
derde het echtpaar Margaret en 
Paul van Lienden met 58,04 %, ook 
een score die er zijn mag.

Ranglijsten
Nu dan de ranglijsten, zoals gezegd 
was het er zeer spannend.
Als een duveltje uit een doosje 
kwam daar ineens het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap met een 

gemiddelde score van 53,28 %. De 
“kenners“ hadden dit niet verwacht, 
maar er was alles aan gedaan om 
dit te bereiken. Roel was gekoppeld 
aan een van de beste speelsters van 
ABC en zeer listig hebben zij de 
laatste ronde met net genoeg pun-
ten gewonnen om het kampioen-
schap op te kunnen eisen. Hoe be-
doelt u: de druiven zijn zuur.
Het echtpaar Van Dijk werd tweede 
met een score van 52,92% en derde 
werd het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 52,13 %. De drie paren worden 
gefeliciteerd en volgende week in 
het zonnetje gezet.
In de B-lijn hebben de gedoodverf-
de kampioenen, Nel Heilman en 
Hetty Houtman de voorsprong be-
houden al moesten zij deze keer 
drie paren voor laten gaan.
Eerste werden dus Nel Heilman en 
Netty Houtman met een gemiddel-
de score van 57,81 % over al de ron-
des, zeer goed.
Het echtpaar To en Henk Radema-
ker werden tweede met 55,48% en 
derde het paar Corry Boomsma en 
Bibet Koch met 53,11%, mede dank-
zij de hoge score op de laatste zit-
ting.
Deze drie paren promoveren naar 
de A-lijn, waar zij een waardevolle 
aanvulling zijn.

Helaas zijn er ook paren die degra-
deren uit de A-lijn naar de B-lijn.
De A-lijn neemt met tranen in de 
ogen afscheid van de paren Trits 
Uleman en Gerard Prager, Ria We-
zenberg en Hanny Hamacher en 
Corry H Snel en Netty Walpot en 
ABC wenst de paren veel succes in 
de B-lijn.
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VeenLanden College locatie 
Mijdrecht speelt ‘De grote Sof’
Mijdrecht - De Vmbo-t1 (M1) en 
Vmbo-t/Havo1 (C1) klassen van lo-
catie Mijdrecht hebben in de week 
van 1 tot en met 5 november, tijdens 
de projectweek, geoefend op de uit-
voering van “De grote Sof”. Dit is 
een bewerking van het verhaal Tan-
te Patent en de Batavier Sof van An-
nie M.G. Schmidt.

Vier bedrijven
De voorstelling bestond uit vier be-
drijven waarbij de klassen M1a en 
M1b één bedrijf speelden en C1a 
zelfs twee bedrijven voor hun reke-
ning nam. M1b begon, waarna M1a 
volgde, C1a sloot af met bedrijf drie 
en vier. Tante Patent werd dus door 
drie verschillende leerlingen ge-
speeld, afhankelijk van het bedrijf 
en dat was ook bij alle andere rollen 
zo! Vier dagen spel oefenen en dan 
al een echte voorstelling geven, ga 
daar maar aan staan.

Naast het oefenen van de rollen 
zijn de leerlingen ook met alles wat 
daarbij komt kijken bezig geweest. 
De leerlingen hebben de uitnodigin-
gen aan de docenten, leerkrachten 
groep 8 van de basisscholen en hun 
eigen ouders geschreven. Ook be-

vatte de voorstelling dans en zang, 
daar waren weer andere leerlingen 
mee bezig. Rekwisieten, decor en 
kleding zijn onmisbaar bij een voor-
stelling en onder begeleiding van 
docenten, externe krachten, boven-
bouwleerlingen (maatschappelij-
ke stage) en ouders gingen de leer-
lingen ook hiermee aan de slag. Al-
le klassen leverden dan ook toneel-
meesters, leerlingen die het toe-
gangskaartje ontwierpen, leerlingen 
die het programmaboekje maak-
ten en leerlingen die een echte tan-
te Patent krant van de hele week 
maakten.

Vlekkeloos
Een voorstelling zonder geluid zou 
misstaan, dus het verzorgen van het 
geluid tijdens de voorstelling kwam 
ook bij de leerlingen te liggen. Zes 
leerlingen kregen op dinsdag hun 
opleiding, op vrijdag praktijkerva-
ring bij de generale en ’s avonds 
moesten de leerlingen vol aan de 
bak. Op vrijdag 5 november, na de 
technische doorloop en de genera-
le repetitie, was dan voor de leerlin-
gen en docenten het moment van 
de waarheid. In één week een voor-
stelling van 4 bedrijven van zo’n an-

derhalf uur op het podium neerzet-
ten, terwijl je nog maar 9 weken op 
het VeenLanden College zit, klasse!

Uitdaging aangaan
Het VLC heeft de leerlingen uitge-
daagd en de leerlingen zijn deze uit-
daging vol overgave aangegaan. De 
voorstelling verliep eigenlijk vlekke-
loos en werd op een hoog niveau 
gespeeld. Het publiek (zo rond de 
300 mensen) was verrast door het 
hoge niveau van de spelers maar 
ook van het geluid, de kleding, dans 
en zang en het werk van de toneel-
meesters met de decorwisselingen. 
Leerlingen, maar zeker ook de do-
centen, externe krachten, meehel-
pende ouders en meehelpende leer-
lingen kunnen trots zijn op het re-
sultaat dat de leerlingen van M1 en 
C1 hebben neergezet. Onder luid 
applaus en met een aardigheidje 
konden de leerlingen het podium 
weer verlaten en opgelucht adem-
halen omdat het zo goed verlopen 
was. 

De leerlingen kunnen terugdenken 
aan een geslaagde projectweek en 
met een ervaring rijker het school-
jaar vervolgen.

Spaar kassabonnen en maak 
kans op een nieuwe Audi 1!
 Uithoorn - De winkeliers van Win-
kelcentrum Zijdelwaard sluiten 2010 
wel heel erg spectaculair af. Wie tus-
sen 13 november en 24 december 4 
kassabonnen spaart van verschillen-
de Zijdelwaard-winkeliers met een 
minimale totale waarde van 100,- 
euro maakt kans op een nieuwe Au-
di 1 ter waarde van 23.000,- euro!! 
De tweede en derde prijs zijn een 
elektrische fiets t.w.v. 
1200,- euro en een reischeque ter 
waarde van 1000,- euro. Er zijn 5 
verschillende prijsuitreikingen en 
ook vele mooie prijzen te winnen die 
door de winkeliers van Zijdelwaard 
ter beschikking worden gesteld.
Speciale actie-enveloppen zijn ver-
krijgbaar bij de Zijdelwaard-winke-
liers

Vanaf 13 november delen de winke-
liers van winkelcentrum Zijdelwaard 
speciale actie-enveloppen uit. In de-
ze enveloppen kunnen klanten 4 
kassabonnen van verschillende win-
keliers sparen met een totale mini-
male waarde van 100,- euro. Nadat 
de slagzin is afgemaakt en de adres-
gegevens genoteerd kan de envelop 
in de actiebus in het winkelcentrum 
worden gedeponeerd. Hoe meer en-
veloppen er worden ingeleverd hoe 
meer kans iemand heeft op een prijs! 
Tot en met vrijdag 24 december kun-
nen actie-enveloppen in de bussen 
worden gedaan. 
5 prijsuitreikingen, laatste en grote 
prijsuitreiking vrijdag 31 december.

Er is grote kans om een prijs te win-
nen. Er zijn namelijk 5 prijsuitreikin-
gen. Op zaterdag 27 november, za-
terdag 4 december, zaterdag 11 de-
cember en zaterdag 18 december 
vinden er prijsuitreikingen plaats 
waarbij mooie prijzen, die ter be-
schikking worden gesteld door de 
Zijdelwaard-winkeliers, worden uit-
gereikt. Vrijdag 31 december is de 

grote prijsuitreiking waarbij ook 
de drie hoofdprijzen worden uitge-
reikt. De Superhoofdprijs is natuur-
lijk de nieuwe Audi 1 ter waarde van 
23.000,- euro! Deze prijs wordt mede 
mogelijk gemaakt door Autobedrijf 
Maas uit Uithoorn. De tweede prijs is 

een elektrische fiets ter waarde van 
1.200,- euro en de derde prijs een 
reischeque ter waarde van 1.000,- 
euro, te besteden bij Thomas Cook 
Reisbureau in het winkelcentrum.
De andere prijzen zijn ter beschik-
king gesteld door de winkeliers van 
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijs-
uitreiking doen alle ingeleverde en-
veloppen mee, dus ook van de prijs-

winnaars van de eerdere prijsuitrei-
kingen. Alle prijswinnaars ontvan-
gen bericht thuis als ze een prijs 
hebben gewonnen, worden vermeld 
op de website 
www.zijdelwaardplein.nl en in de 
Nieuwe Meerbode.

Zet vast in uw agenda: zondag 12 december!

Dit mag u niet missen: grote en mooie 
‘Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel’
Regio - De organisatie van de eer-
ste Kerstmarkt Uithoorn aan de Am-
stel vordert goed. Het wordt zondag 
12 december a.s een grandioos ge-
beuren daar in Uithoorn aan de Am-
stel. Een kerstmarkt nog nooit ver-
toond. 
Een grote kerstmarkt krijg je niet zo-
maar van de grond, daarvoor is geld 
nodig en dat geld moet dan komen 
van sponsors. Wel die heeft de or-
ganisatie gevonden: de hoofdspon-
sors zijn Phanos en Albert Heijn Jos 
van den Berg
Daarnaast sponsoren alle buurtbe-
heren uit Uithoorn de aanwezige at-
tracties, kerstmannen, muziek etc.
etc. Zij hebben een groot aandeel 
bij het stand kunnen komen van de-
ze Kerstmarkt 2010.
Verder zijn sponsors: Solinas bv Uit-
hoorn, Cequ Holding bv Uithoorn, 
BOP opleidingen Amstelplein Uit-
hoorn, Rabobank Uithoorn, ABN 
Amro bank Uithoorn, UBA Bouw 
Uithoorn, Sauna Amstelland Uit-
hoorn, Leenders Business & Party-
catering De Kwakel, Stichting Werk-
groep Horeca Uithoorn, Schijf Uit-
hoorn, Total Prepress Uithoorn, Ri-
an van der Veldt De Kwakel, SBBU 
beveiliging Uithoorn, NHAR Enter-
tainment Uithoorn, Krijtenberg Mu-
sic Store Uithoorn, M.Plasmeijer Uit-
hoorn en Drinken en Zo Uithoorn
 
Groots
Het wordt een grote en mooie kerst-
markt met ruim 150 kramen. 
Kerstkramen gebaseerd op de ver-
koop van kerstgerelateerde produc-

ten. Er komen diverse optredens op 
de 2 grote podia die opgesteld wor-
den bij Amstelplein en hoek Wilhel-
minakade en Julianalaan.
Er komen optredens van bands en 
koren uit Uithoorn of omgeving.

Ook op deze kerstmarkt verkoop 
van mooie kwaliteitskerstbomen 
door Martin Plasmeijer uit Uithoorn
Natuurlijk zijn er voor de kids diver-
se kinderattracties en ontbreken ze-
ker de kerstmannen niet die allerlei 
lekkernij uitdelen aan de kinderen.
Vrumona, van o.a. Pepsi Cola en 
Royal Club die hun nieuwe product 
komen demonstreren en presente-
ren,
Glühwein, oliebollen, poffertjes en 
vele andere heerlijke eetgelegen-
heden.

Goede doel 
De opbrengst van deze 
kerstmarkt gaat naar een 
goed doel. Het Goede Doel is : 
ThamerThuis uit De Kwakel:  
ThamerThuis is een kleinschali-
ge woonvoorziening In De Kwakel 
voor mensen in de laatste fase van 
hun leven. Mensen met een beperk-
te levensverwachting die zorg no-
dig hebben blijven het liefst thuis 
in hun vertrouwde omgeving. Soms 
is dat echter door omstandigheden 
niet mogelijk. Meestal zijn dit men-
sen uit de regio. Maar ook patiën-
ten van buiten de regio zijn welkom, 
bijvoorbeeld als de familie hier in de 
buurt woont. De Stichting ThamerT-
huis, die in 1998 het initiatief heeft 

genomen dit bijna-thuis-huis op te 
richten, heeft als doelstelling om 
aan terminale patiënten een woon-
omgeving te bieden, die de thuissi-
tuatie zoveel mogelijk benadert. In 
ThamerThuis kan de eigen huisarts 
indien gewenst de medische verzor-
ging voortzetten. De wijkverpleeg-
kundigen van het team Uithoorn zijn 
verantwoordelijk voor de verpleeg-
kundige zorg. Verder is er aandacht 
voor het geestelijk en emotioneel 
welbevinden van de gasten en de 
betrokken familie/vrienden.
In het huis is altijd een vrijwilliger 
aanwezig. De vrijwilligers van Tha-
merThuis zijn getraind in het om-
gaan met ernstig zieke mensen en 
worden gecoacht door een coördi-
nator. ThamerThuis is gelegen in het 
hart van De Kwakel. 
Het huis is volledig aangepast aan 
de verzorging van twee gasten en 
voorzien van ruime kamers met een 
vriendelijke inrichting en met uit-
zicht op een prachtige tuin. De op-
brengst van deze kerstmarkt wordt 
aan deze instantie aangeboden. Bij 
Albert Heijn Jos van den Berg kun-
nen alle statiegeldbonnen in een 
daarvoor bestemde ton gedepo-
neerd worden wat dan weer ten 
goede komt aan dit Goede Doel. 

Wilt u ThamerThuis steunen?
Mensen die geïnteresseerd zijn om 
voor het goede doel geld te storten 
kunnen dit doen op: 45.35.04.752 
t.n.v. Goede Doel Kerstmarkt 2010.

 Wordt vervolgd

Duizend kilometer op skeelers? 
Anton Janmaat doet het!
Waverveen - ‘Bewegen voor oude-
ren’ is vandaag de dag hét gezeg-
de, maar ook een activiteit om ge-
zond van lijf en leden te kunnen blij-
ven. Anton Janmaat en zijn echtge-
note Nel kunnen daarvan als het ul-
tieme voorbeeld worden gezien. Zij 
wonen in een fraai verbouwde boer-
derij aan de Proostdijerdwarsweg in 
Waverveen. Anton (75) en Nel (69) 
sporten samen heel wat af in de 
week. En dat gaat zomer en winter 
door. Voor Nel zijn de zomermaan-
den het belangrijkst. Want dan fietst 
zij met volle zijtassen achter An-
ton aan die op zijn skeelers hele af-
standen aflegt. Soms wel 75 kilome-
ter op een dag. “Dat doen wij al een 
aantal jaren, meestal tijdens onze 
zomervakantie. Dan zetten we een 
route uit die kris-kras door Neder-
land gaat. Bijvoorbeeld vanuit huis 
richting Hoorn in Noord-Holland, 
dan via de afsluitdijk naar Fries-
land en Drenthe. Of naar het zui-
den langs Utrecht naar Brabant of 
Limburg. Slapen doen we onderweg 
bij onze familie of vrienden die ver-
spreid overal in het land wonen. Wij 
kondigen wel van te voren aan dat 
we die route gaan volgen en vragen 
vanzelfsprekend eerst of we kunnen 
overnachten. Maar soms dwalen 
we af en dan wordt het een hotel-
letje”, vertelt Nel die er geen doekjes 
om windt dat zij heel trots is op de 
sportprestaties van haar Anton. Dat 
is terecht, want als je in 13 dagen tijd 
zonder een centje pijn op die leeftijd 
1.020 kilometer (veelal) fietspad on-
der je skeelers vandaan laat rollen, 
mag je dat best zijn. Dat compliment 
komt haar overigens ook toe, want 
Nel rijdt per fiets met volle fietstas-
sen als coach en verzorger tegelijk 
achter hem aan. Beiden zijn er hele-
maal op getraind en gekleed, com-
pleet met bescherming voor hoofd 
en ledematen. Waar Anton van het 
skeeleren geniet, doet Nel dat op 
haar fiets. Vooral als het een mooie 
omgeving betreft. Het liefst kiest zij 
voor LF-routes, maar ook een tocht 
via fietsknooppunten slaat zij niet af 
met haar man. Zolang het maar een 
mooi en interessant landschap is. 
Anton heeft de p… aan klinkertjes 
als hij daar overheen moet skeele-
ren. Zoals die in oude vestingstad-
jes liggen als Heusden en Bourtan-
ge. Daar gaat hij het liefst omheen. 
En Limburg is weliswaar mooi, maar 
in de afdalingen kan het soms hard 
gaan en dan slijten de rubbertjes 
van het remsysteem aan zijn skee-
lers wel erg hard…

Liefst langs water
Inmiddels zijn Anton en Nel op 
tal van plaatsen in Nederland ge-
weest. Let wel, van huis uit op skee-
lers en fiets. Dus niet eerst met een 
auto naar een bepaalde locatie! 
“Langs de Randmeren kan je ook 
mooi skeeleren en dan de Veluwe 
op. Maar ook hier in de buurt, zoals 
een tocht langs de Vecht, is prach-
tig. Ik skeeler graag langs water. Dit 
jaar hebben we Lelystad-Enkhuizen 
ook een keertje in een tocht opge-
nomen. Toen zeiden ze dat het Zui-
derzeemuseum mooi is om er eens 
te kijken. Maar ik ben geen muse-
um man, dus daar doe je mij geen 
plezier mee. In de zomer skeeler ik 
zelf vaak ’s avonds nog even een 

rondje van 20 kilometer. Nel gaat 
dan niet altijd mee. Dat doet zij wel 
als het mooi weer is en we een dag-
je op en neer naar mijn zuster in 
Zeist gaan. Dat is zo’n 100 kilome-
ter, maar inmiddels zijn we wel wat 
gewend. Een paar keer ben ik ook 
met een man of tien in een pelo-
ton gaan skeeleren. Daar deed Car-
la van Nieuwkerk ook aan mee. Die 
organiseert dat net zoals het Nordic 
Walking waar wij op woensdagmid-
dag aan meedoen. Maar ik skee-
ler het liefst alleen met Nel achter 
mij aan. In zo’n peloton is het zicht 
wat te kort als je achter iemand rijdt. 
Ik ben een keer op mijn kop in een 
droge sloot beland toen ik een gras-
rand niet op tijd zag en ik er met een 
van mijn skeelers in haakte. Het is 
toen goed afgelopen, maar sinds-
dien wil ik gewoon op mijzelf zijn. 
Dan heb ik ook een beter zicht voor 
mij en kan ik op tijd handelen”, ver-
telt Anton die aangeeft dat hij nog 
wat meer doet om in conditie te blij-
ven…

Honderd rondjes
Gedurende het najaar en de win-
ter schaatst Anton op maandag 
en donderdag op de Vechtse Ba-
nen in Utrecht in plaats van skee-
leren. Daar draait hij dan op z’n ge-
mak honderd rondjes per keer; dat 
is 40 kilometer. Op dinsdag wordt 
de sportschool (PK) in Vinkeveen 
bezocht en later op de dag deelge-
nomen aan Bewegen voor Ouderen 
in Abcoude. Zaterdag is het weer 
skeeleren en om de week trekken 
zij er samen zondags ook nog op 
uit. Nel doet overigens niet aan alles 
mee. Wél aan linedancing waar An-
ton ook aan deelneemt. Kortom, aan 
(samen) bewegen geen gebrek. “Er 
zijn maar weinig mensen van on-
ze leeftijd die op die manier zo in-
tensief met sport en bewegen bezig 
zijn, helemaal als het om skeeleren 

gaat. Geen wonder dat je dan ook 
nooit iemand meekrijgt die samen 
met Anton wil gaan skeeleren. Want 
die houden het op zulke afstanden 
meestal niet vol, als ze al kunnen 
skeeleren en er de middelen voor 
hebben. Dat is te begrijpen als je 
die conditie niet hebt. Je mag het 
dus eigenlijk niet van ze vragen. Wat 
Anton doet is wel erg extreem, maar 
ja, hij doet het toch maar. Het is zijn 
lust en zijn leven. Daarom trekken 
we er altijd maar samen op uit. Ik 
heb een kilometerteller op mijn fiets 
en zie dus altijd wat we per keer aan 
afstand afleggen”, aldus een vief en 
levenslustig ogende Nel.

Passie
Anton is zijn leven lang agrariër ge-
weest. Dat werk heeft hij 47 jaar ge-
daan. Hij is geboren en getogen in 
De Hoef. Nel komt uit Vinkeveen. 
Zo’n 12 jaar geleden kreeg hij last 
van zijn hart waar een paar bypas-
ses voor nodig waren om alles weer 
goed te laten functioneren. In die 
tijd kreeg hij belangstelling voor 
het skeeleren omdat zijn buurjon-
gens dat deden. Hij zag dat en liet 
zich erover uit dat hij dat ook graag 
zou willen als hij de kans kreeg. Dat 
werd bewaarheid en toen hij een 
paar skeelers had gekocht sloot hij 
telkens als zijn buurjongens bij zijn 
huis waren, zich bij hen aan om een 
tochtje te maken. Inmiddels is dit 
naast het schaatsen op ijs zijn gro-
te passie geworden. De buurjon-
gens van toen skeeleren nauwelijks 
meer. Maar Anton is ermee doorge-
gaan. Van het een kwam het ander 
en om in conditie te blijven (…) en 
zijn echtgenote Nel er ook een beet-
je bij te betrekken, werden nog wat 
andere leuke dingen bedacht om 
dat samen te doen. 
Tot op de dag van vandaag hebben 
zij er geen spijt van en hopen dit 
nog lange tijd te kunnen volhouden! 

Leerlingen Koningin Julianaschool 
genieten van het schoolontbijt
Wilnis – De leerlingen van de Ko-
ningin Julianaschool hebben op 
dinsdagmorgen 2 november geno-
ten van Het Nationaal Schoolontbijt. 
Net als ruim een half miljoen leer-
lingen van 2.500 basisscholen in het 
hele land, hebben ook de leerlingen 
van de Koningin Julianaschool in 
Wilnis gesmuld van de lekkere verse 
broodjes, divers beleg en melk om 
te laten zien dat een goed ontbijt 
nodig is voor topprestaties.

Gezond en leuk!
Gezamenlijk ontbijten; dat is vooral 
leuk! Want wanneer zit je nu met al 
je klasgenoten samen te ontbijten? 
Samen ontbijten is ook weer een 
goede aanleiding om met elkaar stil 
te staan bij wat je eet en wat nu ge-
zond en minder gezond is. Vorig jaar 
deed de Koningin Julianaschool nog 
mee met het project De Familie Lek-
kerbek (een project van GGD Mid-
den-Nederland in samenwerking 
met Sportservice Midden Neder-

land) waarin de leerlingen van alles 
leerden over gezond eten en bewe-
gen. Het Nationaal Schoolontbijt is 
weer een mooi moment om met el-
kaar stil te staan bij wat je eet. 

Sfeervol schoolontbijt
De klaslokalen waren allemaal om-
getoverd en aangekleed met ge-
zellige ontbijttafels. Hier hebben 

de leerlingen samen genoten van 
croissantjes, krentenbolletjes en 
broodjes, met lekker en verant-
woord broodbeleg, een gekookt ei-
tje en melk. Kwaliteitsbakker Leo-
nard zorgde voor de heerlijke ver-
se broodjes.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt 
georganiseerd door het Voorlich-
tingsbureau Brood.



Vinkeveen - In de middag van za-
terdag 6 november was de twee-
de minidag van dit seizoen en 4 mi-
niteams van Atalante deden mee. 
De Muppets speelden op niveau 4 
waarbij de eerste bal altijd gepasst 
wordt, de tweede gevangen en op-
gegooid voor maatje 3 die de bal 
over het net speelt. Vorig toernooi 
deden de Muppets het al goed en 
werden ze tweede. Deze middag 
speelden Ivar, Kimo, Paula, Marit, 
Jaco en Marc ook weer erg sterk. 

Het samenwerken ging heel goed, 
opgooien was netjes, zodat ze de 
derde de bal ook mooi over het net 
konden spelen. Echt supergoed ge-
speeld! Maar, door een verkeerd 
opgeschreven uitslag tegen Velsen 
zijn de Muppets tweede geworden, 
maar eigenlijk dus 1e! Top gedaan. 
De Ukketoppers spelen sinds dit 
seizoen voor het eerst op hetzelfde 
niveau 4 als de Muppets. Dus niet 
meer alleen vangen en gooien en af 
en toe een onderhandse bal. Vorig 
toernooi hadden ze nog veel moeite 
om de verschillende nieuwe onder-
delen onder de knie te krijgen, maar 
langzamerhand beginnen ze in het 
spelletje van dit hogere niveau te 
groeien! Vorige keer verloren ze 
nog alle partijen maar dit toernooi 
wonnen Leonie, Roos, Chanel, Noa 
en Lucia een paar sets en werden 
derde. Een duidelijke stijgende lijn. 
Goed gespeeld meiden en op naar 
volgend toernooi!
Het jongere team met de Mega mi-
ni’s speelt op niveau 3. Ook zij heb-
ben een stap omhoog gezet en had-
den vorige keer ook alles verlo-

ren. Maar de maatjes Maaike, Ju-
dith, Anouk, Jade, Mark en Lisan-
ne kunnen al zeer mooi passen en 
duiken en hebben in IJmuiden toch 
mooi wat setjes gepakt. Vooral in 
het tweede deel zag je dat de mega-
sterren steeds slimmer gingen spe-
len en de gaatjes bij de tegenstan-
der goed wisten te vinden, een der-
de plaats, goed gedaan!
De Ministars kwamen in het laatste 
blok aan bod. Het zeer enthousias-
te team met Thalita, Fay, Nikki, Isa-

bel en Eva heeft erg hard gewerkt. In 
het begin was het af en toe ondui-
delijk wie welke bal moest spelen, 
na aanwijzingen van de coaches 
ging het gelijk een stuk beter. Ook 
het serveren ging als een trein, maar 
ze troffen ‘n pittige poule en hebben 
enkel de laatste set gelijk gespeeld.

Een vierde plaats maar ondanks dat, 
complimenten voor de bevlogen in-
zet van deze sterren, mooi om te 
zien!
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Veenland viert haar veertig-
jarig bestaan zeer sportief

Wilnis - Het 40-jarig bestaan van 
omnisportvereniging Veenland werd 
afgelopen zaterdag uitbundig ge-
vierd in de thuishal Willisstee. Van-
af half 2 konden de verschillende 
afdelingen van Veenland meedoen 
aan een zeskamp. De sporthal was 
kleurig gevuld met een parcours dat 
veelal bestond uit met luchtgevul-
de toestellen. Zo was er een storm-
baan, voetbalveld, kussengevecht-
plateau, zeephelling, skippiepar-
cours en rupsbandlopen. Op elk on-
derdeel streden er 2 teams tegen el-
kaar, maar ook de tijd per team werd 

vastgelegd. De jongste leden van de 
afdeling gymnastiek en volleybal 
deden in groten getale mee. Maar 
ook de oudere en nog iets oudere 
jeugd, zoals de leiding van de zes-
kamp dat tactvol noemde, streden 
om de eer van hun afdeling. Door 
hen werd vooral het skippie-onder-
deel als zwaar ervaren. Hierbij wa-
ren totaal andere spieren nodig dan 
wanneer men een partijtje volleybal 
of badminton speelt. Menigeen zal 
dan ook wel spierpijn hebben ge-
kregen. De finish op het skippie-
parcours tussen de gymleidsters en 

de volleybalrecreanten was zo close, 
dat een finishfoto wellicht uitsluitsel 
had kunnen bieden.
Het kussengevecht was een 1 tegen 
1 spel dat vooral voor de toeschou-
wers leuk was. Enig fanatisme was 
er toch wel, maar vals spelen leid-
de direct tot diskwalificatie en een 
valse start werd ook onmiddellijk te-
ruggefloten. Bovenal hing er toch 
een gezellige sfeer en werd er voor-
al ook gelachen. Tegen half 5 maak-
te de leiding de winnaars bekend. 
Voorzitter van de omnivereniging 
Veenland Nico de Jong, vicevoorzit-
ter Jan Regien en penningmeester 
Martin Molenaar reikten de prijzen 
uit. De winnaars kregen een zak-
je snoep, een Veenland T- shirt, een 
herinneringsvaan en een consump-
tiebon. De vaan en consumptiebon 
werden overigens aan alle deelne-
mers uitgereikt. Na dit alles was er 
nog een gezellig samenzijn in de 
Stee-Inn, waar een hapje en drank-
je de inwendige mens verzorgden.
Het organiseren van een jubileum 
brengt altijd veel werk met zich mee.
Voor een groot deel is deze taak op 
de schouders van Floor Groenen-
dijk jr. terech gekomen. Naast hem, 
dankt Veenland ook de sponsors 
van deze middag:
De Rabobank, Flynth adviseurs en 
accountants, Nant Hartel Juwe-
lier, Schilderwinkel Van Harberden, 
Kringkoop, Leo Schaaphuizen bin-
nenhuisafwerking en buitenschil-
derwerk, Tuincentrum Rijdes en Ca-
fé Stee-Inn. 

Hertha E4 wint derby
Vinkeveen - Na het teleurstellen-
de verlies tegen de koploper en 
het weekje rust in verband met de 
herfstvakantie moest het E4-team 

van Hertha de streekderby spelen 
tegen Argon E9. 
In de beker hadden ze van dit team 
al gewonnen, dus voor de jongens 

was dit al een gelopen koers.

In de wedstrijdbespreking toch nog 
even de nadruk gelegd dat ze de 
tegenstander niet moesten onder-
schatten.
Victor had helaas een blessure en 
daarvoor in de plaats speelde Max 
uit de F-jes.
De jongens startten weer als van-
ouds met goed positiespel en bin-
nen tien minuten stonden ze met 
3–0 voor.
Argon loerde op de counter en bij 
een van deze uitbraken trok de uit-
stekend verdedigende Max aan de 
noodrem, waardoor het Hertha-
team een penalty tegenkreeg die 
feilloos werd ingeschoten.
De jongens waren zo ontdaan van 
deze) volgens het publiek en de lei-
ders overigens terechte) beslissing, 
dat ze niet meer in hun spel kwa-
men en het zichzelf moeilijk maak-
ten. 
De leiders waren blij dat de rust 
werd gehaald, met de 3–1 voor-
sprong. 

Geweldige momenten
De jongens pakten het in de twee-
de helft goed op en met geweldi-
ge momenten, prachtige 1–2’tjes en 
een mooi doelpunt met het hoofd, 
werd de einduitslag bereikt van 8–2.
De komende wedstrijden krijgen ze 
hun concurrenten voor de bovenste 
plaatsen in de competitie, te begin-
nen met zaterdag met Victoria.

Mooie tweede minidag in 
IJmuiden voor Atalante
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Voetballers Hertha E3 
verliezen uit van SVM E4
Vinkeveen - Het was deze och-
tend weer erg vroeg vertrekken naar 
Maartensdijk. Het zat gelijk al tegen, 
want Wouter kwam maar niet. Na 
een kwartier wachten bleek dat hij 
bij Hertha stond in plaats van bij De 
Boei. Ze waren nog op tijd en ieder-
een had er zin in. SVM stond tweede 
dus Hertha was erop gebrand om 
met de 3 punten naar huis te gaan. 
Het liep helaas anders.
Na een fantastisch begin en ontzet-
tend goed voetbal het eerste kwar-
tier stonden we met 2-0 voor. Een 
terugspeelbal van SVM werd on-
derschept door Eric en prima afge-
maakt. De 2-0 kwam zoals wel va-
ker uit een corner. Jeffrey kreeg de 
bal prima voor waar deze nog mooi-
er ingeschoten werd door Calvin. 
Shapeau!!!! Toen begon het debacle 
van Maartensdijk.
Een van de eerste aanvallen van 
SVM zat er gelijk al in. 1-2 Nog niets 
aan de hand. Eric verstapte zich en 
raakte geblesseerd aan zijn lies. 
Nog wel geprobeerd maar ging niet 
meer. Dani probeerde een schot van 
SVM tegen te houden. Hij sprong 
omhoog om te koppen maar time-
de verkeerd waardoor de bal rich-
ting zijn gezicht kwam en Dani zijn 
handen ervoor deed. Het oogde als 
een prachtige redding van de kee-
per, maar helaas voor Hertha keep-

te Dani niet en kon de scheidsrech-
ter hier een strafschop voor geven. 
2-2 Bij deze stand ging men rusten.

Anders
In de rust was het team van Hertha 
E3 het snel eens. Zij waren veel be-
ter en gaven de wedstrijd uit han-
den. Dit moest anders. Hoe anders 
zou het worden. Nog geen 1 mi-
nuut na de aftrap lag de bal er in, 
maar aan de verkeerde kant. 3-2 
voor SVM. Blijkbaar waren sommige 
jongens het helemaal kwijt want er 
lukte niets meer. Het werd zelfs 4-2 
voor Maartensdijk, Calvin werd er 5 
minuten uitgestuurd omdat hij door 
zijn ijver een tegenstander ongeluk-
kig raakte, en verschillende kansen 
voor Maartensdijk werden nog ge-
keerd, zelfs op de doellijn. (dit had 
de scheidsrechter trouwens heel 
goed gezien, want hij stond er bo-
venop). Er werden ook nog wel kan-
sen gecreëerd door Hertha, maar 
het was steeds net niet.  De leider 
en ouders waren in een diepe mi-
neurstemming. Wat ontzettend jam-
mer dat zo’n fantastisch begin niet 
resulteerde in een winstpartij. Er 
had veel meer ingezeten maar dit 
kwam er door verschillende oorza-
ken niet uit. Jongens, niet getreurd. 
Gewoon lekker trainen en de vol-
gende keer dan maar de volle winst.

Hertha zaterdag beslist de 
wedstrijd in tweede helft 
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag opnieuw drie punten 
aan haar totaal kunnen toevoegen.  
De Vinkeveners stelden de zege pas 
in de tweede helft veilig en won-
nen verdiend van het hardwerken-
de Buitenveldert, 0-3.
In de aanloop naar de uitwedstrijd 
tegen Buitenveldert had Hertha flink 
wat personele problemen. Tim Ben-
dermacher en Pieter Liesveld waren 
door blessures niet in staat te spe-
len, daarnaast begon er een aan-
tal spelers niet fit aan de wedstrijd. 
Door de blessures moest trainer 
Sjaak ten Den de opstelling op een 
aantal plaatsen wijzigen, waardoor 
Joshua van Andel als rechtsback en 
Peter Post als linksback startten. 
Hertha begon voorzichtig aan de 
wedstrijd, maar was wel de eerste 
ploeg die gevaar kon stichten. Een 
schot van Rick Aarsman hobbel-
de voor langs na terugleggen van 
Erik Post. Aan de andere kant kon 
Buitenveldert nauwelijks gevaarlijk 
worden. Hertha had het meeste bal-
bezit en creëerde een aantal goede 
mogelijkheden maar de eindpass of 
de afronding was slordig. De afval-
lende bal was steeds voor Buiten-
veldert en waardoor de ploeg zich 
onder de druk van Hertha kon voet-
ballen zonder voor echt doelge-
vaar te zorgen. Vlak voor rust was 
er nog een uitstekende kans voor 
Jorg Landwaart, zijn inzet stuitte op 
de keeper. 
In de tweede helft startte Hertha 
uitstekend. Na de aftrap van Bui-
tenveldert werd direct de bal ver-
overd en Landwaart diep gestuurd. 
Landwaart schoot met links de bal 
in de verre hoek en opende hiermee 
de score, 0-1. De openingstreffer 
leek meteen het einde van de wed-
strijd, zeker nadat Hertha na 52 mi-
nuten spelen de score verdubbelde. 

Een prachtige aanval via Wim Mol-
lers, Jorg Landwaart en Erik Post 
werd mooi afgerond door Wessel 
Mayer. Echter de scheidsrechter liet 
zich verleiden door de grensrech-
ter om de goal af te keuren wegens 
een tweede bal op het veld. Dat de 
tweede bal totaal geen invloed had 
op het doelpunt deed voor de arbi-
trage niet ter zake. 
Hertha liet zich in de fase na het 
afgekeurde doelpunt onnodig te-
rugdringen. Hertha vergat het duel 
te beslissen door de voorsprong te 
verdubbelen. De inzetten van May-
er, Post en Landwaart werden gepa-
reerd door de keeper. De thuisploeg 
kon tweemaal gevaarlijk worden. 
Wouter Moen redde op een kop-
balletje van dichtbij en een uitste-
kende bloktackle van Lars Overzee 
voorkwam verder problemen voor 
de Vinkeveners. Aan de andere kant 
leidde Overzee de definitieve beslis-
sing van de wedstrijd in. Een corner 
van Mayer werd bij de tweede paal 
goed ingekopt door Overzee waar-
na Aarsman de bal het laatste zetje 
kon geven, 0-2. Het slotakkoord was 
voor Wim Mollers, hij bekroonde 
een goede wedstrijd met een prach-
tige goal. Mollers controleerde een 
hoge bal op het middenveld, liet de 
bal eenmaal stuiteren en schoot de 
bal van ruim twintig meter keihard 
in de bovenhoek, 0-3. 
Hiermee werd de wedstrijd in de 
tweede helft beslist en behaalde 
Hertha een verdiende overwinning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
ongeslagen koploper. Concurrent 
Nita won thuis met 9-2 van Nieuw 
West en blijft in het spoor. 
Hertha 2 verloor de topper van FC 
Almere (3-1) en lijkt tijdelijk te moe-
ten afhaken voor de strijd om de 
eerste plaats.

Succesvolle start bedrijfs-
competitie van tennishal

 Mijdrecht - Op vrijdag 29 oktober 
is de bedrijfscompetitie van Tennis-
hal de Ronde Venen van start ge-
gaan.
De bedrijfscompetitie is een van de 
nieuwe zakelijke producten van de 
tennishal. Gedurende het wintersei-
zoen spelen bedrijven uit de omge-
ving op zes vrijdagavonden een be-
drijfstenniscompetitie. Ieder deelne-
mend bedrijf speelt met een team 
bestaande uit minimaal vier spelers. 

Gelijke kansen 
Op de eerste dag stonden 4 teams 
ingedeeld om het tegen elkaar op te 
nemen. 
Rabobank Rijn en Veenstromen, Van 
Walraven, Sigma Coatings en Wi-
chers Sport Consultancy & Events. 
Ieder team speelde per koppel 2 
dubbels van een uur. 

Rabobank Rijn en Veenstromen 
kwam in actie tegen het team van 
Van Walraven. Na 4 spannende 
wedstrijden kwamen beide teams 
met twee gewonnen partijen van de 
baan. Wat uiteraard resulteerde in 
een gelijkspel.
De twee andere teams, van Sigma 

Coatings en Wichers Sport Con-
sultancy & Events, speelden ook 
vier dubbelpartijen. Onvoorstelbaar 
maar ook hier bleken de teams in 
balans te zijn en werden na het spe-
len van vier wedstrijden de punten 
gelijk verdeeld. Dat gaat wat be-
loven voor de eerstvolgende wed-
strijddag op 19 november.

Na afloop van de wedstrijden was er 
natuurlijk gelegenheid om nog even 
na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Deelnemen kan nog! 
De tweede speeldag is op vrijdag 19 
november waarbij meerdere teams 
in actie komen. 
Inschrijven voor de bedrijfscompe-
titie is nog mogelijk, maar de vrije 
plaatsen zijn beperkt. 

Heeft u interesse om deel te nemen 
aan de bedrijfscompetitie, dan kunt 
u contact opnemen met Tennishal 
De Ronde Venen aan de Doctor J. 
van der Haarlaan 3, in Mijdrecht. Tel. 
0297-285636 of 
events@TennishalDeRondeVenen.nl
www.tennishalderondevenen.nl

Eerste podiumplaats voor 
Van der Ham autosport
Waverveen - Na de overstap van 
het ovalracen naar het langebaan 
racen (Zandvoort, Spa, Francor-
champs en Assen, enz.) heeft auto-
coureur Peter van der Ham daar ook 
zijn draai in gevonden.
Na diverse podiumplaatsen in het 
ovalracen en het Nederlands Kam-
pioenschap in 2004 heeft Peter in 
2008 deze discipline van autoracen 
de rug toegekeerd. In dat jaar en 
ook in 2009 kreeg Peter kansen om 
met een snel BMW team testmeters 
te gaan maken  en te gaan kijken of 
er kansen lagen om aan een eigen 
racewagen(team) te kunnen gaan 
denken. Voor Peter is dit goed verlo-
pen, want een Europese racelicentie 
werd aan hem toegekend.

Moeizame seizoensstart
Na anderhalf jaar met een vrijwilli-
gersteam van vijf personen en goe-
de sponsoring is er een zeer snel-
le BMW Compact M3 E46 gebouwd.
Maar in april van dit jaar leek het 
doek te vallen, want Peter werd door 
een bacteriële infectie getroffen en 
heeft drie maanden moeten knok-
ken om de bacterie uit zijn lijf te krij-
gen. Hier bleek ook weer dat Peter 
een karakter heeft om te winnen.

Testmeters
Veel testmeters werden gemaakt op 
diverse circuits door Peter en team-
genoot Jan van den Haak.
Jan heeft ook veel ervaring in de ra-
cerij. Diverse vorderingen werden 
gemaakt, maar de brandstofdruk 
bleek een moeilijk op te lossen pro-
bleem.

Resultaat
Na alle hobbels te hebben verhol-
pen was (is) de BMW klaar voor de 
wedstrijden, en met succes!

Eerste sprintrace-tweede plaats:
Na de snelste trainingstijd op de 

klokken te hebben gezet in de kwa-
lificatietraining, was het team in op-
perste stemming en keek men uit 
naar de eerste sprintrace. Peter leek 
al snel zich in de top drie van de 
sportdivisie 1 (snelle klasse) te nes-
telen en won ook in eerste instan-
tie. Maar Peter kreeg 10 strafsecon-
den (bij de start te vroeg weg) en 
nummer twee zat er maar vier se-
conden achter, dus was de tweede 
plaats een feit.

Tweede sprintrace-eerste plaats:
Peter was er op gebrand om de 
tweede race op zijn naam te zetten 
en wist dit ook waar te maken door 
overtuigend te winnen.

Hoofdrace-derde plaats:
De hoofdrace bestond uit 70 minu-
ten en werd door Peter en Jan sa-
men gereden. In deze wedstrijd was 
het verplicht om halverwege de race 
van coureur te wisselen of een vol-
le minuut stil te staan in de pitstraat. 
Jan begon meteen aan een moeilij-
ke missie, want in het begin was er 
een probleem met de rechtervoor-
band. Daardoor moest al in het be-
gin van de wedstrijd de band ver-
wisseld worden. 

Dit zorgde helaas voor wat achter-
stand en moesten ze hun koppositie 
in het dagklassement loslaten. Door 
een constante race van Jan en een 
snelle overname van Peter werd uit-
eindelijk de derde plaats bereikt. Dit 
leverde een mooie tweede plaats op 
in het dagklassement!

Zij gaan als team de aankomende 
maanden nog verder testen, er zijn 
nog diverse punten te optimaliseren. 
De BMW is nagenoeg al op inter-
nationaal niveau en volgend seizoen 
komen ze met twee racewagens uit 
op nationaal en één racewagen op 
internationaal niveau aan de start.

Eerste achttal van De Vinken 
kan regionaal aan de bak
Vinkeveen - In de komende zater-
dag startende zaalkorfbalcompeti-
tie zal het eerste achttal van De Vin-
ken voornamelijk in de regio acte-
ren. Het team van Fred Straatman 
mag zijn krachten meten met ge-
meentegenoot Atlantis, alsook met 
de in de nabijheid spelende teams 
van VZOD (Kudelstaart) en Argus 
(Weesp). Ook het Westbroekse DOS 
speelt binnen een straal van vijf-
entwintig kilometer. Slechts KIOS 
(nieuw Vennep), Fluks (Noordwijk) 
en DKV (IJmuiden) spelen wat ver-
der weg.
Komende zaterdag bijt de Vin-
keveense korfbalhoofdmacht het 
spits af in Nieuw Vennep. In de eer-

ste helft van de veldcompetitie wa-
ren de Venneppers nog maar weinig 
succesvol, met één wedstrijdpunt 
staan zij onderaan in de derde klas-
se. Een positie die De Vinken ook in 
neemt, alleen wel een klasse hoger. 
Doelstelling voor de Vinkeveners 
kan niet anders zijn dan de vol-
le winst te pakken. Afgaande op de 
veldresultaten zullen Fluks en DKV 
wellicht de meeste tegenstand kun-
nen geven.

Maar zoals altijd in de sport: niets is 
voorspelbaar en juist ook in de ko-
mende wedstrijden zal De Vinken 
vol aan de bak moeten om de ge-
wenste resultaten neer te zetten.

Bloemenatelier Kristel 
sponsort het bowlingteam
Mijdrecht - Het gaat goed bij de 
Mijdrechtse bowlingvereniging. Ve-
le Rondeveense bedrijven staan te 
trappelen om een bowlingteam te 
voorzien van een mooi shirt, met re-
clame. Zo ook bloemenatelier Kristel 
gevestig in het winkelcentrum Adel-

hof in Mijdrecht. Zij stak dit bow-
lingteam in prachte nieuwe shirts! 
Heeft u ook interesse om te gaan 
bowlen of om sponsor te worden? 
Kom dan kijken op de maandag, 
dinsdag of woensdag avond of kijk 
op www.bvmijdrecht.nl.

Hertha verslaat Diemen 
op het eigen veld
Vinkeveen - Hertha won afge-
lopen zaterdag thuis met 4-2 van 
Diemen. De thuisploeg was opper-
machtig in de eerste helft en stond 
met de rust op een comfortabele 
4-0 voorsprong. In de tweede helft 
was Hertha geen schim meer van 
de goed voetballende ploeg uit de 
eerste helft, waarna naar 90 minu-
ten voetballen een 4-2 eindstand op 
het bord stond. In de openingsfase 
kreeg Hertha direct mogelijkheden 
om de score te openen. De thuis-
ploeg zette de gasten onder druk en 
probeerde met een hoog baltempo 
de verdediging van Diemen kapot te 
spelen. Na 15 minuten kwam Hert-
ha op voorsprong, Jorg Landwaart 
werd diep gestuurd en schoot de 
openingstreffer binnen, 1-0. Hertha 
bleef de aanval zoeken en wilde het 
duel in een vroeg stadium beslissen. 
Na een half uur spelen verdween 
een droge knal van Wessel Mayer 
in de hoek, 2-0. Diemen had tot aan 
de 2-0 nog weinig te vertellen ge-
had, maar kreeg door balverlies van 
Hertha op het middenveld een gro-
te mogelijkheid om terug te komen 
in de wedstrijd. De spits van Die-
men omspeelde Wouter Moen, maar 
schoot voor het open doel in het zij-
net. Vlak voor rust besliste Hertha 
de wedstrijd. Landwaart kon zorgde 
met twee doelpunten voor een com-
fortabele 4-0 voorsprong.

Voorsprong
Na rust was Hertha in de veronder-
stelling de voorsprong rustig uit te 
kunnen bouwen. De eerste kans in 
de tweede helft was voor de thuis-

ploeg, maar de keeper van Diemen 
kon reddend optreden. In de tegen-
stoot was het raak. Diemen kon via 
de supersnelle spitsen gevaarlijk 
worden en na 50 minuten spelen 
zelfs de 4-1 binnen schieten. Hertha 
was de tweede helft slordig en geen 
schim meer van de ploeg die in de 
eerste helft bij vlagen goed voet-
bal speelde. Na ruim een uur spelen 
kon Diemen zelfs de marge verklei-
nen, opnieuw kon de spits van Die-
men vrij uithalen. In de slotfase van 
de wedstrijd kreeg Hertha nog een 
paar levensgrote kansen, maar de 
wedstrijd eindigde in een 4-2 over-
winning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
ongeslagen koploper. Concurrenten 
Nita en Zuid-Oost United kwamen 
niet in actie, de wedstrijden werden 
afgelast. De overige uitslagen in de 
competitie waren: JOS/Watergraaf-
smeer – DOB 1-0 en Nieuw West – 
Buitenveldert 1-2.
Hertha 2 verloor op eigen veld de 
derby van Argon met 0-1. Zaterdag 
kan Hertha 2 zich revancheren wan-
neer het opnieuw een derby speelt, 
uit tegen CSW in Wilnis. De wed-
strijd begint om 15.30 uur. Hertha 1 
is zaterdag vrij. Dinsdag 16 novem-
ber speelt Hertha een oefenwed-
strijd tegen KDO, dat uitkomt in de 
derde klasse zondag. De wedstrijd 
begint om 20.15 uur op Sportpark 
de Molmhoek. De volgende compe-
titiewedstrijd is een erg belangrijke,  
zaterdag 20 november komt num-
mer drie Zuid-Oost United op be-
zoek in Vinkeveen. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.

Eerste verlies voor de 
Atalante A-side mannen
Vinkeveen - Na enkele weken rust 
stond er vrijdag 6 november einde-
lijk weer een wedstrijd voor de A-si-
de mannen van Atalante op het pro-
gramma.
Het team was compleet er waren 
geen blessures en de tegenstander
Wilhelmina stond enkele plaat-
sen onder Atalante op de ranglijst. 
De hoogste tijd dus om een mooie 
winstpartij aan het thuispubliek te 
tonen.

Atalante startte voortvarend, had 
weinig moeite met de aanvallen van 
de tegenstander en wist de eerste 
set eenvoudig te winnen met 25-18.
Middenaanvaller Robert Hardeman 
had echter een lastige kuitblessu-
re opgelopen gedurende de eerste 
set, maar kon wel verder spelen. In 
het tweede bedrijf begonnen de A-
side mannen meer fouten te maken, 
waarvan Wilhelmina goed gebruik 
maakte zodat de stand na de 2e set 
1-1 was door een 22-25 verlies.

Wakker geschud werd de 3e set ge-
concentreerd gespeeld en met weer 
een ruime 25-18 werd deze set ook 
met winst afgesloten. Misschien 

ging het wel te makkelijk in de 3e 
set, nog 1 setje en de thuisploeg zou 
klaar zijn, 3-1 winst moest niet al te 
moeilijk zijn, toch?

Maar toen in de 4e set zowel in de 
pass als in de aanval werd gefaald, 
zonk het team in de beruchte volley-
bal-dip. Angst om nog meer fouten 
te maken resulteerde in een drama-
tische set, die met 13-25 werd ver-
loren.
Atalante probeerde het nog wel en 
het publiek liet steeds meer van zich 
horen, maar het niveau kwam niet 
meer terug en ook de 5e set werd 
verloren met 15-8. Twee punten ge-
haald, dat waren er zeker 2 te wei-
nig.

Deze week kunnen de mannen van 
A-side laten zien of ze wel tot de 
top van de promotieklasse behoren. 
Eerst is vandaag, woensdag 10 no-
vember, een inhaalwedstrijd tegen 
de nummer 3 Vanetie casting H2 
in Amsterdam en komende zater-
dag 13 november volgt de nummer 
2 Sovoco H2 in Soest. Na deze week 
gaat het mannen vlaggenschip van 
Atalante echt weten waar ze staan.




