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EindElijk raak!

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Marco Heij met zijn dochtertje Anne die tijdig uit de (koude) auto kon worden bevrijd

Kind in afgesloten auto,
politie laat verstek gaan
De Kwakel - Het kan iedereen overkomen: je kind in het kinderstoeltje
zetten op de achterbank, daarbij je
auto- en huissleutels even op de zitting neerleggen om je handen vrij te
hebben en vervolgens het achterportier dicht slaan…
Je tas met daarin de gsm is ook
al aan boord. Maar de voorportieren zitten nog op slot… Dan heb
je een probleem, want je kunt niet
meer in je auto en je huis komen en
ter plaatse ook niet om hulp bellen.
Stom natuurlijk, zult u zeggen. Akkoord, maar toch gebeurt dit regelmatig.
Dit voorval overkwam Elvira Hogervorst uit De Kwakel donderdagochtend 8 november jl. rond 7 uur met
haar kleine 11 maanden oude dochtertje Anne op de parkeerplaats
achter haar huis.
Haar partner Marco Heij, die truckchauffeur is, was al vroeg van huis
gegaan naar zijn werk en bevond
zich bij een klant (ver) buiten de gemeente. De reservesleutel van de
auto had hij aan zijn sleutelbos bij
zich. Wat het eerst bij iemand – en
dus ook bij Elvira - opkomt in zo’n
situatie is de politie bellen. Die is er
immers om burgers in nood te helpen. Daar zijn ze toch (ook) voor?
Elvira klopte licht in paniek bij een
(net wakker zijnde) buurman aan en
kon vervolgens de politie Amsterdam-Amstelland, bureau Uithoorn
bellen. Daar kreeg zij te horen dat

zij via het pechnummer haar verzekeringsmaatschappij maar om raad
moest vragen… Het ging naar hun
idee niet om een noodgeval. Dat
had zij natuurlijk niet paraat en bovendien is het betreffende nummer
pas vanaf 9.00 uur bemand. Daarnaast kon zij ook niet haar huis in
om naar andere nummers te zoeken, zoals van de autodealer bijvoorbeeld. Andermaal bij de buurman naar de politie gebeld en wederom haar verhaal gedaan met
verzoek om hulp. Intussen ook Marco op zijn 06 gebeld.
Die belde op zijn beurt naar het bureau Uithoorn en tijdens het gesprek
met de betreffende agent hoorde hij
op de achtergrond dat de melding
van Elvira inmiddels was doorgekomen en dat agenten naar haar op
weg waren. Dat was rond tien voor
half acht. Het politiebureau ligt op
nog geen tien minuten afstand van
de woning dus kon men er snel zijn.
Om kort te gaan, de politie is nooit
op het opgegeven adres geweest en
uiteindelijk besloot de buurman een
kwartier later het linker achterraampje van de auto maar te forceren.
Op die manier heeft hij van binnenuit de achterdeur van het slot gekregen waardoor de kleine en inmiddels huilende Anne kon worden bevrijd. Het was inmiddels aardig koud
in de auto. De politie is daarna afgebeld met de mededeling dat hulp
niet meer nodig was.

Klacht
Marco heeft geen goed woord over
voor de handelwijze van de politie en heeft bovendien een officiële klacht ingediend op het bureau.
Marco:
“Ze beloven te komen, maar dat
gebeurt niet. Binnen tien minuten
kunnen ze met hun auto hier bij ons
huis zijn. Heeft de politie deze zomer
er niet zelf op gehamerd dat mensen vooral moesten oppassen kleine kinderen niet in de auto te laten?
En als het om wat voor reden toch
gebeurde waren ze er als de kippen
bij om kinderen uit die positie te bevrijden.
Recentelijk gebeurde in Diemen
hetzelfde wat Elvira vandaag overkwam. Toen was de politie er binnen
enkele minuten met drie auto’s om
assistentie te verlenen. Maar ons
geval bleek bij de dames en heren
in Uithoorn kennelijk niet belangrijk
genoeg.
En wat meer is, de politie krijgt nota bene ook een opleiding om nagenoeg zonder schade autoportieren open te krijgen. Nu kost het ons
ruim honderd euro voor een nieuwe
zijruit. Ik ben voornemens die op de
politie te verhalen.”
De politieman die het relaas van
Marco aanhoorde vond het vreemd
dat zijn collega’s kennelijk onvoldoende gehoor hebben gegeven
aan de melding en heeft van het
voorval rapport opgemaakt.

Ondanks harde storm op zee is de Sint op koers

Sinterklaas komt met de
boot om 10.00 uur aan
Uithoorn – Een beetje bibberend
en met een wat ziek klinkend stemmetje vertelde gisteren de hoofdpiet
van Sinterklaas, dat het schip van
Sinterklaas de enorme storm van de
afgelopen week, goed heeft doorstaan.
Ze denken zelfs dat ze, als ze de komende dagen wat harder doorva-

ren, toch nog keurig netjes op tijd,
zaterdagochtend om tien uur, in Uithoorn aan kunnen meren aan de
Wilhelminakade.
Piet vertelde wel dat er toch ook
wel een boel pieten een beetje zeeziek waren geworden en dat Sinterklaas het ook niet echt fijn vond.
Maar gelukkig is het een heel sterk
schip en is alles heel gebleven, Dus

geen angst, kom zaterdagochtend
a.s. allemaal met je papa, mama,
opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes naar Uithoorn om de Sint en zijn
Pieten welkom te heten.
Zorg dat je op tijd bent, want het is
altijd erg druk en als je een beetje
op tijd komt heb je een goed plaatsje en als de Sint er nog niet is...het
is al heel gezellig met muziekpieten,
die gezellige sinterklaasliedjes zingen.
Burgemeester
Als Sinterklaas dan aangekomen is
wordt hij verwelkomd door de burgemeester en daarna gaat hij richting winkelcentrum Amstelplein,
waar hij zo ongeveer om 11.00 uur
verwacht wordt en... daar delen de
pieten alvast wat cadeautjes uit aan
de kindjes.
Hierna gaat Sinterklaas even wat
eten en uitrusten en brengt hij om
13.00 uur ook nog een bezoek aan
winkelcentrum Zijdelwaard.
En zet vast in de agenda... Op donderdag 6 december kunnen jullie
Sinterklaas en zijn Pieten uitzwaaien.. Hoe dat gaat, dat lees je nog later in deze krant.

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?
Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

GRATIS*

RUIT
REPAREREN?
Zie elders in deze krant

Brand in
woning
Uithoorn - Zaterdagnacht, is omstreeks half twee brand ontstaan
in een woning aan de Brunel in
Uithoorn. De bewoner is door de
brandweer uit de woning gered en
door medewerkers van de ambulancedienst overgebracht naar het ziekenhuis.
Buurtbewoners hoorden een knal
en vertrouwden het niet. Zij waarschuwden de brandweer. De brandweer had moeite om het huis te betreden vanwege ernstige vervuiling
in de woning. Eenmaal binnen werd
de man in verwarde toestand aangetroffen en naar buiten gebracht,
waarna de brandweer de brand
bluste. De man heeft rook geïnhaleerd en is overgebracht naar het
ziekenhuis.

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4

OPEN HUIS

ZA. 17 NOVEMBER A.S.
VAN 10.00-14.00 UUR

Trasmolen 34 Mijdrecht
Vraagprijs: % 598.500,- k.k.

Mijdrecht, Dorpsstraat 56
Telefoon 0297 - 28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl

www.kooplenstra.nl
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
8.30-12.00 uur
Dinsdag
8.30-12.00 uur
Woensdag
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
Donderdag
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
Openingstijden Bibliotheek
Ma.
14.00-20.00 uur
Di. t/m do.
14.00-18.00 uur
Vr.
14.00-20.00 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 456200
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

E

N

T

E

N

I

14 NOVEMBER 2007

E

U

W

S

ALGEMENE INFORMATIE

23 november: WWZ bijeenkomst
voor genodigden

Samen aan de slag met
Wonen, Welzijn en Zorg

Samen met de gemeente Aalsmeer werkt Uithoorn nu voor het
3e jaar aan de provinciale pilot ‘Samen aan de slag’; een uitvoeringsprogramma op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
In het kader van dit programma vindt
op vrijdag 23 november aanstaande
een belangrijke bijeenkomst plaats:
de gemeente Aalsmeer én Uithoorn
informeren de volgende genodigden
dan over de bereikte resultaten:
- Participatieraden gehandicaptenbeleid van Aalsmeer en Uithoorn
- Seniorenraden van Aalsmeer en
Uithoorn
- Vrouwen advies commissies van
Aalsmeer en Uithoorn
- Zorgbelang Noord-Holland
- Wijkraden van Aalsmeer en
buurtoverleggen van Uithoorn
- Bewonerscommissies in
Aalsmeer en Uithoorn
- Cliëntenraad Amstelring
- Raadsleden van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn

-

Medewerkers van de Provincie
Noord-Holland
Leden van de stuur- en
kerngroepen van Aalsmeer en
Uithoorn
Medewerkers van de
participanten
Lokale pers

Accent op wonen

Het accent van deze bijeenkomst ligt
op het thema wonen.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 november in de raadszaal
van het gemeentehuis van Uithoorn.

Meer weten?

Bel Jos van Heeswijk
(0297) 513 277 of mail naar:
jos.van.heeswijk@uithoorn.nl

OUDER DAN 65 JAAR?
DECLAREER HET MAAR!
U wilt samen met uw vrienden naar de bioscoop, op het terras een kopje kofﬁe
drinken of naar het museum. Of zondag naar Ajax. Maar het is te duur. Nu kan

het toch. Want u kunt die kosten declareren bij de gemeente. Dat kan als u in
Aalsmeer woont, ouder dan 65 jaar bent en een minimuminkomen heeft.
Tot € 110 per persoon, per jaar

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

Het Declaratiefonds dekt de kosten van ‘sociale activiteiten’. Zoals het bosje
bloemen voor uw vriendin, het cadeautje voor de buurvrouw, het lidmaatschap
van de sportvereniging en het kaartje voor het theater. U kunt tot maximaal
€ 110 per persoon, per jaar declareren.
Ga langs sociale zaken

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

Het Declaratiefonds is niet alleen voor mensen met een minimuminkomen.

U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als het inkomen tot 25%
boven de bijstandsnorm ligt. Om te kunnen declareren neemt u een

legitimatiebewijs, inkomensgegevens, bonnetjes of rekeningen mee. U kunt

vanaf € 45 declareren. Uiteraard wordt ook het restbedrag van minder dan
€ 45 uitbetaald.

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

Meer weten?

Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255.
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van

13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn.

Het declaratiefonds

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Onlangs kreeg u deze folder door de bus. Heeft u de bon al ingevuld?
Niet vergeten... december is al duur genoeg!

Meer weten?
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0297 - 51 32 55.
Dat is het telefoonnummer van het cluster Werk en Bijstand.
Of vul de bon hieronder in en stuur hem zonder postzegel op naar:
Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:

svp invullen en in een envelop zonder postzegel
versturen naar Gemeente Aalsmeer /Uithoorn
T.a.v. Cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Gratis paspoort
gewonnen!

De heer A.J.J. Mulder uit Uithoorn heeft een gratis pasoort gewonnen.
Tijdens de op 6 oktober gehouden informatiemarkt in de brandweerkazerne, deed de heer Mulder - samen met tal van andere bezoekers
- mee aan de quiz in de kraam van de gemeenteafdeling Publiekszaken. Iedereen die meedeed dong automatisch mee naar een speciale PubliekszakenPrijs: een gratis reisdocument naar keuze. De heer
Mulder koos voor een paspoort. Op 31 oktober kreeg hij zijn nieuwe
paspoort uitgereikt. Uiteraard met een welgemeende handdruk. Gefeliciteerd!

Niet in Hoofddorp

IND-loket in Amsterdam

Vanaf 26 november 2007 vallen vreemdelingenzaken niet meer
onder de gemeente. Vanaf die dag moet iedereen voor vreemdelingenzaken naar een IND-loket. In tegenstelling tot eerdere
berichten moeten inwoners van Uithoorn en De Kwakel niet
naar Hoofddorp, maar is het dichtstbijzijnde IND-loket in Amsterdam.
U kunt bij het IND-loket terecht voor:
- het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd;
- het ophalen van uw verblijfsdocument;
- het afhalen van een verblijfssticker;
- informatie over regulier verblijf in Nederland.
Het IND-loket is gevestigd aan het Orlyplein 143-157 in Amsterdam. De informatiebalies zijn alle werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur geopend. Het telefoonnummer van het IND-loket is 0900 – 12 34 561.

Meer weten?

Bel 0900 – 12 34 561 of kijk op www.ind.nl

29 november, 19.30 uur

Vervolgbijeenkomst
‘Samen gaan voor
minder hinder’

Op 29 november vindt in de Thamerkerk aan de
Amsteldijk-Noord, de vervolgbijeenkomst plaats
van ‘Samen gaan voor minder hinder’. Ook dit keer
komt Luchtverkeersleiding Nederland naar Uithoorn
om samen met u naar mogelijkheden te zoeken om
geluidsbelasting door vliegtuigen te verminderen.
De resultaten van de vorige keer bijeenkomst worden hiervoor gebruikt. Het precieze programma van
de avond is nog niet bekend, maar de zaal is vanaf
19.00 uur open. Iedereen is welkom, ook bewoners
die er de vorige keer, in mei, niet bij konden zijn.
Meer informatie volgt. Op www.uithoorn.nl en natuurlijk ook op deze gemeentepagina.
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Hij komt!

NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?

Zaterdag aanstaande is het
weer zover. Sinterklaas heeft
burgemeester Berry Groen
hoogstpersoonlijk laten weten, dat hij op 17 november
om 10.00 uur in Uithoorn aankomt. Op de Wilhelminakade.
De burgemeester gaat er dan
natuurlijk naartoe om Sinterklaas van harte welkom te heten. Kom jij ook?

MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255

© Hans Niezen

Met hulp zelfstandig oud worden

Proef consultatiebureau
voor ouderen

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een nieuwe bril, de eigen
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met

Dinsdag 6 november ondertekenden de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, GGD Amstelland de
Meerlanden, Amstelring en de huisartsen van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn de samenwerkingsovereenkomst voor een consultatiebureau voor ouderen.
Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig en vitaal dan vroeger.
Toch hebben mensen van 60 jaar en
ouder meer gezondheidsrisico’s dan
jongere mensen. Om deze risico’s
zoveel mogelijk te beperken beginnen de bovengenoemde gemeenten
eind november 2007 een proef met
een consultatiebureau voor ouderen.

Proef in Europarei

Gedurende twee jaar worden in de
wijken Europarei (Uithoorn) en een
deel van Stommeer (Aalsmeer) in
totaal 600 personen tussen de 60
en 75 jaar schriftelijk uitgenodigd om
een afspraak te maken met dit consultatiebureau voor ouderen. De eer-

ste uitnodigingen worden binnenkort
verzonden.

Preventie en advies

Bezoekers krijgen een preventief
onderzoek en adviezen over een
gezonde leefstijl en mogelijke gezondheidsrisico’s. Als het nodig of
wenselijk is, kan de verpleegkundige
bezoekers naar andere instanties
verwijzen. Na ongeveer een half jaar
volgt er een tweede afspraak. Tijdens
deze afspraak komt de verpleegkundige terug op eerder gegeven
adviezen. Ook is er aandacht voor
veranderingen in de gezondheidssituatie van de bezoekers en voor de
gezondheid in het algemeen.

een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

Doel

inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het

Doel van het consultatiebureau voor
ouderen is senioren adviseren en informeren over zaken van belang ten
einde zo lang mogelijk zelfstandig en
gezond thuis in de eigen omgeving te
kunnen blijven wonen.
Indien de proef succesvol blijkt zullen de beide gemeenten ﬁnanciering
zoeken om het consultatiebureau
voor ouderen te laten voortbestaan.

persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is.
Meer weten?

Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255.
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van

13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn.

Meer weten?

GGD Amstelland de Meerlanden, Sylvia Roskam:
023 7891 742,
s.roskam@ggd-am.nl
-

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

De eerstvolgende raadsvergadering
wordt gehouden op donderdag 22 november 2007.

Nieuws

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

uit de gemeenteraad

November: maand
tegen drugs & drank

De hele maand november is maand tegen drugs & drank. In
deze maand staat het bespreekbaar maken van drugs- en
alcoholgebruik onder jongeren centraal. Gedurende de
hele maand vinden er allerlei activiteiten plaats, onder andere op scholen. Voor jongeren, maar óók
voor ouders... De campagnemaand eindigt op 30
november met een ofﬁcieel debat in The Mix.
Kijk voor alle activiteiten en achtergrondinformatie op de nieuwe website:
www.waartrekjijdelijn.nl!

Hoofdlijnen openbare
vergadering gemeenteraad
Uithoorn van 8 november ‘07

In de raadsbijeenkomst van 8 november is door één burger gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.
Er is deze keer geen Informatief Beraad gehouden en geen vragenuur.
Deze raadsvergadering stond in
het teken van de behandeling van
de Programmabegroting 2008. De
behandeling vond in één raadsvergadering plaats. Tegelijk met de
Programmabegroting is de tweede
Voortgangsrapportage behandeld en
een voorstel voor besteding van het
Rekeningsaldo van 2006.
Na de afsluiting van het Politiek Debat zijn de volgende amendementen/
moties aangenomen:
- van de CDA en VVD fractie een

Het voorstel voor bestemming van
het Rekeningsaldo 2006.

-

-

gezamenlijke motie over het peuterspeelzaalwerk;
van de CDA en VVD fractie een
gezamenlijke motie over de totstandkoming van uitgangspunten
voor een nieuwe economische
visie;
van GroenLinks een motie over
een onderzoek naar het ﬁetsklimaat in Uithoorn;
van de VVD fractie een motie over
een proef met een middel ter verwijdering van grafﬁti en wildplakken.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de eventueel
daarbij horende amendementen aangenomen:
- De Programmabegroting 2008
met de bijbehorende Rechtenverordeningen;
- De 2e Voortgangsrapportage
2007;

Vooraankondiging
raadsvergadering
22 november 2007

De volgende onderwerpen staan
onder voorbehoud op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag
22 november 2007:
In het Informatief Beraad:
- Benchmark Rioleringszorg
en GRP4 (Gemeentelijk
Rioleringsplan).

In Politiek Debat/Stemmingen:
- Stedenbouwkundig plan
Park Krayenhoff.
- Uitgangspunten
Accommodatiebeleid
- Raadsinitiatief voorstel
Kaderstelling.

De vergadering begint om 19.30
uur, de agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. vrijdag op de
website van de gemeente Uithoorn.
Volgende week woensdag staat deze
agenda op de gemeentepagina.
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Verzoek van R.A. ten Hoope, Nicolaas Beetslaan 118, 1422 AV Uithoorn, om vergunning tot het vergroten van een woning en zijaanbouw met dakopbouw inclusief dakkapel aan de voor- en achterzijde op het perceel Nicolaas Beetslaan 120
te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel. 513 234 of 513 237.
Inzageperiode: t/m 15 november 2007.
Bodemsanering locatie Industrieweg 10, Uithoorn. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland. Info: dhr. J.J. Vennik, tel. 513 223. Inzageperiode: t/m 23 november 2007.
Verzoek van H.L. Weenen, Gooimeer 1, 1423 DP Uihoorn , om vergunning tot het
vergroten van een woning op het perceel Gooimeer 1 te Uithoorn. Info: afdeling
Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m 29 november 2007.
Verzoek van J.P.M. Bots Dorpsstraat 36 1421 AT Uithoorn, om vergunning tot het
vergroten van een woning op het perceel Dorpsstraat 36 te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m 29
november 2007.
Drank- en Horecavergunning betreffende The Mix. Verantwoordelijke instantie: St.
Cardanus. Info: mw. M. Millenaar, tel. 513 153. Inzageperiode: t/m 5 december
2007.
Verzoek van F. Bender, Pieter Hellendaalweg 7, 1421 KV Uithoorn, om vergunning
tot het plaatsen van een aanbouw (tuinkamer) op het perceel Pieter Hellendaalweg
7 te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237.
Inzageperiode: t/m 6 december 2007
Verzoek van Thamen Scholengemeenschap R.K,, Den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn, om vergunning tot het gedeeltelijk plaatsen van een praktijklokaal en nevenruimtes op het bestaande dak op het perceel Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m 6
december 2007.
Verzoek van H. Sanders, Weegbree 62, 1422 MX Uithoorn, om vergunning voor
het vestigen van een adviesbureau en lesruimte in de woning aan de Weegbree 62
te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237.
Inzageperiode: t/m 7 december 2007.
Vergunning aan Waternet, Spaklerweg 16, 1096 BA Amsterdam voor het graven van
een hoofdwatergang langs de Ringdijk tussen de Noord-Zuidroute en de Dwarsweg
te Uithoorn. Info: mw. Porsius, tel. 513 237. Inzageperiode: t/m 7 december 2007
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2007. Info: dhr. Bosschers, tel. 513
229. Inzageperiode: t/m 14 december 2007.
Verzoek van R. Bosboom, Reigersbek 4, 1422 SZ Uithoorn, om vergunning voor het
vestigen van een tandartspraktijk aan de Willem-Alexanderpoort 86-88 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode:
t/m 20 december 2007.
Verzoek van Van de Does, Thamerlaan 2, 1421 XX Uithoorn, om vergunning voor
het plaatsen van een berging aan de Thamerlaan 2 te Uithoorn. Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m 20 december
2007.

Aanpassingen de Zon:
- verplaatsing algemene gehandicapten parkeerplaats
- instellen stopverbod Gerberalaan
Info: mevr. S. Teeuwes, tel: 513 301. Inzageperiode: t/m 20 december 2007.
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat 415, 1117 BM Schiphol,
om vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet t..b.v. de bouw van de
Brede School op het perceel Hermelijn (Legmeer-West). Info: afdeling Vergunningen
en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m 27 december 2007.
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD Uithoorn om vergunning
tot het vergroten van een woning op het perceel Geertruidahoeve 6 te Uithoorn. Info:
afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237. Inzageperiode: t/m
27 december 2007.
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Elbe 13, lichte bouwaanvraag voor het uitbreiden van een woning.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Dorpscentrum (in tegenstelling tot eerder vermeld De Legmeer)
- Willem-Alexanderpoort 86-88, vrijstelling voor het vestigen van een tandartsenpraktijk.
Genoemd bouwplan ligt van 9 november 2007 tot en met 20 december 2007 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Legmeer
- Geertruidahoeve 6, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 17 van de WRO tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 1,5 jaar na vergunningverlening en daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum
voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Legmeer-West
- Hermelijn (Legmeer-West), reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van
een bouwkeet t.b.v. de bouw van de Brede School.
Genoemde bouwplannen liggen van 16 november tot en met 27 december 2007
ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
6 weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Dorpscentrum/Meerwijk Oost
- Wilhelminakade/Amstelplein, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 17 november
2007 en de uittocht van Sinterklaas op 6 december 2007. Bezwaar: t/m 24
december 2007.
De Kwakel
- Hoofdweg 131 BEDR. te De Kwakel vergunning voor het plaatsen van 2 vlaggenmasten. Bezwaar: t/m 19 december 2007.
- Namens burgemeester en wethouders is aan drs. J.C.E.M. Bouwens een gebruiksvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk
gelegen aan de Noorddammerweg 40 te Uithoorn. Bezwaar: t/m 19 december
2007.
- Vergunning aan de Kwakelse handelsvereniging voor het organiseren van
de intocht van Sinterklaas op 17 november 2007. Bezwaar t/m 24 december
2007.
Meerwijk-Oost
- Frees 31, vergunning voor het plaatsen van een serre en overkapping. Bezwaar: t/m 17 december 2007.
Legmeer-West
- Randweg, vrijstelling om de Randweg aan te passen zodat een veiliger ﬁetsverbinding ontstaat vanaf Op de Klucht naar de Randweg. Bezwaar: t/m 18
december 2007.
Zijdelwaard
- Wiegerbruinlaan 77, vergunning voor het plaatsen van een reclamezuil. Bezwaar: t/m 17 december 2007.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan NMW terrein, perceel XX en XIX vergunning voor het oprichten van
een bedrijfsverzamelgebouw inclusief 3 kantoorunits. Bezwaar: t/m 20 december 2007.
Halfweg
- Vergunning aan Vessies Infra voor het in gebruik nemen van een gedeelte van
de openbare weg, voor het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet t/m april
2008. Bezwaar t/m 14 december 2007
Bekendmaking Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Uithoorn 2007
Burgemeester en wethouders hebben een “Handhavingsbeleid Wet kinderopvang
gemeente Uithoorn 2007” vastgesteld.

In deze beleidsregels zijn de kwaliteitsregels vastgelegd waaraan instellingen in
de kinderopvang moeten voldoen. Deze regels dienen er voor te zorgen dat de
geboden kinderopvang bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van
het kind in een gezonde en veilige omgeving. Het beleid is gebaseerd op de
beleidsregels van de minister SZW en richtlijnen van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. In nauw overleg met de GGD Amstelland - de Meerlanden en de
hierbij aangesloten gemeenten is het handhavingsbeleid tot stand gekomen.
Het handhavingsbeleid kunt u gedurende dertig dagen tijdens openingstijden kosteloos inzien aan de gemeentebalie.
Deze verordening treedt in werking op de dertigste dag na bekendmaking van
dit besluit.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de navolgende
meldingen hebben ontvangen:
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
- Hot in haar, Cyclamenlaan 20, De Kwakel (kappersbedrijf)
- T.T.T. Le, standplaats Marktplein en Zijdelwaardplein, Uithoorn
(verkoop loempia’s)
Besluit woon- en verblijfsgebouwen
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, Uithoorn
(melding reeds gerealiseerde uitbreiding schoolgebouw)
Besluit glastuinbouw
- Oriental Greens, Iepenlaan 19, De Kwakel (van toepassing
worden besluit op reeds opgericht glastuinbouwbedrijf)
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
- The Cooking Girl, Ondernemingsweg 122, Uithoorn (cateringbedrijf)
VERLEENDE GEBRUIKSVERGUNNING
Namens burgemeester en wethouders is aan mw. B. Brugman een gebruiksvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk: stichting
vrienden van KnA gelegen aan het Legmeerplein 49 te Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen
zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders. De datum voor het indienen van een bezwaarschrift is als volgt:
- Verleende gebruiksvergunning: BIJ 0018, tot uiterlijk 19 december 2007
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening
te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden.
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen.
VRIJSTELLINGSPROCEDURE BEGRAAFPLAATS
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 6 november
2007 besloten tot het opstarten van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2
WRO ten behoeve van het wijzigen van een gedeelte van de begraafplaats aan
de Noorddammerweg. Daardoor kan een strooiveld worden aangelegd en het
beheerdergebouw worden uitgebreid. Ook hebben burgemeester en wethouders
ingestemd met het verlenen van een strooivergunning. Hiermee wordt het voorzieningenniveau van de begraafplaats uitgebreid. Naast het traditionele begraven
is het nu ook mogelijk om op het nieuwe gedeelte te begraven volgens islamitisch
gebruik. Na een crematie kan men as verstrooien op het strooiveld of de urn bijzetten in de vernieuwde en uitgebreide urnentuin.
Dit besluit ligt tot en met donderdag 27 december 2007 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
AANSTELLING WOZ-/BELASTINGMEDEWERKERS
Vanwege de samenwerking met de gemeente Aalsmeer voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen:
1. aanstellingsbesluit Aalsmeerse WOZ-/belastingmedewerkers als onbezoldigd
ambtenaar van de gemeente Uithoorn;
2. aanwijzingsbesluit hefﬁngs- en WOZ-ambtenaar;
3. aanwijzingsbesluit WOZ-/belastingmedewerkers;
4. aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeentelijke belastingen;
De genoemde besluiten treden in werking op eerste dag na bekendmaking
(14 november 2007). Alle genoemde besluiten liggen permanent ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
PROTOCEOL EED EN BELOFTE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 5 november
2007 is vastgesteld: het ‘Protocol eed en belofte gemeente Uithoorn’.
Dit protocol is vastgesteld omdat binnenkort alle ambtenaren van de gemeente
een eed of belofte aﬂeggen. Met de eed of belofte geven medewerkers aan dat
zij kennis hebben genomen van de gedragscode ‘Zo gaat dat in Uithoorn’ en dat
zij hiernaar zullen handelen.
VERKEERSBESLUITEN
Wijk: De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats bij de woning Bijvoet 24 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit
verkeersbesluit ligt tot donderdag 27 december 2007 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats bij de woning De Mérodelaan 122 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot donderdag 27 december 2007 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats bij de woning Valeriuslaan 9 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot donderdag 27 december 2007 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Als u vindt dat kankeronderzoek niet mag stoppen
Steeds meer mensen krijgen met kanker te maken. Alleen wetenschappelijk onderzoek kan ervoor zorgen dat
mensen kanker in de toekomst steeds vaker zullen overleven. U kunt helpen dit onderzoek mogelijk te maken
door iets na te laten aan KWF Kankerbestrijding. Bel met de afdeling bijzondere giften en nalatenschappen op
(020) 570 05 00 voor uw vragen of een persoonlijk gesprek bij u thuis.
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Algemene Beschouwingen
raad Uithoorn in vogelvlucht
Uithoorn – Vorige week donderdag
behandelde de gemeenteraad van
Uithoorn de begroting voor 2008.
traditiegetrouw worden er dan door
de diverse raadsfracties de zogeheten ‘ Algemene Beschouwingen”
gehouden, waarin zij hun zegje over
de begroting doen en hun ideeen
en/of meningen over diverse zaken
naar buiten brengen.
Dit jaar waren deze beschouwingen kort en zakelijk. In vogelvlucht
kwam het hier op neer:

Recordpoging Cliniclowns
bij Toermalijn
Uithoorn - Er zijn al heel veel Guinness World Records, maar het record “Rode neuzen opzetten” ontbreekt nog. Daar wilde de Stichting
CliniClowns Nederland verandering
in aanbrengen.
Maar vooral ook wilde men kinderen met een ziekte of handicap laten

zien dat heel Nederland solidair met
hen is! Want iedereen met een rode
neus op zegt eigenlijk: “Ik zet ´m op
voor zieke kinderen!”
Natuurlijk steunen ouders, kinderen
en leerkrachten van O.B.S. Toermalijn dit goede initiatief en deden mee

aan deze actie!
Vandaar dat op vrijdag 9 november
jl. om 11.11 uur alle leerlingen in de
hal van de school verzameld waren en gedurende vijf minuten een
rode neus opgezet hadden om deze landelijke recordpoging te doen
slagen.

Groen licht voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Uithoorn - De zes gemeenteraden
in de regio Amsterdam-Amstelland
hebben ingestemd met de vorming
van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. Daarmee wordt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per 1 januari 2008 formeel
een feit. De vorming van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland
maakt hier onderdeel van uit.
Hiermee is de samenwerking tussen
de partners in de veiligheidsregio
juridisch en bestuurlijk vastgelegd.
De partners in de veiligheidsregio
zijn de brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), openbaar
ministerie en de zes gemeenten:
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
De komst van de veiligheidsregio
bevordert een slagvaardig en nog
professioneler optreden bij crises of
rampen.
Veiligheid van de burger
Om de veiligheid van de burger nog
beter te waarborgen worden in Nederland 25 veiligheidsregio’s gevormd. De indeling komt overeen

met die van de politieregio’s. In de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken verschillende besturen en diensten samen op het
gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing en
GHOR. Samenwerking tussen alle partners in de regio staat daarbij centraal. Zij maken gebruik van
elkaars kennis en menskracht en
dat betekent verdere professionalisering van alle organisaties die betrokken zijn bij de voorbereiding op
crisis en crisisbeheersing.
In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld gezamenlijk oefenen, gezamenlijk opleiden, maar ook het opstellen van uniforme plannen en
draaiboeken ter voorbereiding op
crisis.
Veiligheidsbestuur
In plaats van drie besturen (brandweer, veiligheidsbestuur en GHOR)
is er nu nog één veiligheidsbestuur
waarin alle zaken die betrekking
hebben op crisis en rampen aan de
orde komen. Het veiligheidsbestuur
bestaat uit de zes burgemeesters uit
deze regio. Voorzitter van het veilig-

heidsbestuur is burgemeester Cohen (Amsterdam). Aan de bestuursvergadering nemen ook de hoofdofficier van Justitie (De Wit), en de
diensthoofden van brandweer (Van
de Wiel), politie (Welten) en GHOR
(Verstappen) deel.
In het veiligheidsbureau, dat vanaf 1 januari 2008 operationeel is,
krijgt de samenwerking tussen de
partners concreet vorm. Het bureau
ondersteunt onder meer het veiligheidsbestuur.
Regionaal brandweerkorps
Brandweer Amsterdam-Amstelland
is vanaf 1 januari 2008 een zelfstandige organisatie en onderdeel van
de veiligheidsregio. Het regionale
korps wordt gevormd door de samenvoeging van de zes brandweerkorpsen, beroeps én vrijwilligers.
Hierdoor ontstaat een sterkere en
professioneler brandweer voor de
veiligheidsregio.
Met ingang van 1 januari 2008 gaan
de lokale brandweertaken over van
de gemeenten naar het regionale korps. Alle medewerkers van de
brandweer komen dan in dienst van
Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Feest voor mantelzorgers
Uithoorn - Ter ere van de nationale Dag van de Mantelzorg en het
10 jarig bestaan van het Steunpunt
Mantelzorg Amstelring werd op 11
november voor het eerst een gezamenlijk feest voor mantelzorgers uit
de regio Amstelland en Meerlanden
en vrijwilligers van het Steunpunt
Mantelzorg georganiseerd. Met
muziek, dans en een uitgebreid buffet in een sfeervolle omgeving werd
het een feestelijke, gezellige bijeenkomst met ruim 300 gasten.
Al jaren organiseert Steunpunt Mantelzorg op de dag van de mantelzorg
een evenement om mantelzorgers in
het zonnetje te zetten. De intensieve

zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of dementerende naaste kan veel voldoening geven, maar
gaat soms ten koste van het eigen
leven van de mantelzorger.
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, zodat zij in staat
zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden en terminale patiën-

VVD
De VVD vindt de speelvoorzieningen
belangrijk, evenals het aspect veiligheid. Er moet een betere en veiliger
doorstroming voor het verkeer komen en ook hoog op hun lijstje staat
dat er een gevarieerd winkelaanbod
binnen de gemeente moet zijn, met
voldoende parkeerplaatsen. Tevens
vragen zij aandacht voor de glastuinbouw. Een opmerkelijk punt bij
De VVD was wel dat zij ook aandacht vroegen voor beter toezicht
op de illegale kamerbewoning. ook
het verminderen van vliegtuigoverlast blijft bij hen een speerpunt. De
openbare ruimten moeten verfraaid
worden en wat de financiële situatie
betreft moet deze blijvend gunstig
zijn zonder lasten voor de burgers,
aldus de VVD.
PvdA
De PvdA blijftt wat betreft zaken als
de WMO, Schiphol, het dorpshart,
de jeugdvoorzieningen en het sociale beleid voor burgers en milieu
het college kritisch volgen. De voorzieningen voor inwoners die gebruik
maken van de WMO moeten van
hoog niveau zijn en de fractie hoopt
dat het rijk ook zijn verantwoordelijkheden neemt. Verder is belangrijk
dat de inwoners weten wat er gebeurt met de winkelcentra Legmeer
en Zijdelwaardplein.
Winkelcentrum Legmeerplein verloedert snel. Er moet hier snel iets
gebeuren. Ook over het Zijdelwaardplein wordt al jaren gesproken en er gebeurt niets, aldus de
PvdA. Zij vinden het prima dat de
toegankelijkheid van bushaltes voor
minder validen wordt verbeterd .
Daardoor kunnen meer mensen gebruik maken van de bus en zal dit

minder druk geven op de regiotaxi.
Het openbaar vervoer moet gestimuleerd worden door bijvoorbeeld
mensen in een nieuwbouwwijk een
gratis OV-kaart voor een bepaalde
periode te geven. Ook vindt de PvdA
het beeldkwaliteitplan belangrijk.
Qua wonen wilde de PvdA dat er elke jaar de beloofde tien woningen
voor jongeren worden gebouwd. De
tuinbouw moet ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen en de ondernemers moeten gestimuleerd worden
om jongeren op school te interesseren voor hun bedrijf. De geluidsoverlast van Schiphol wordt groter.
Wel is de PvdA tevreden over de inzet van het college. Dat is heel belangrijk omdat begin volgend jaar
de beslissingen voor de middellange termijn worden genomen. Deze
regio mag niet het afvalputje van
Schiphol worden, aldus de PvdA.
CDA
Het CDA wilde weten hoe het staat
met de ‘going concern’ kosten, dus
de kosten die gemaakt worden om
het gemeentelijke bedrijf gaande
te houden. Deze worden niet vermeld in de begroting. 2008 wordt
het jaar waarin de cruciale aanzetten gegeven worden om het aangezicht van Uithoorn definitief te veranderen. Aan het eind van het jaar
komt het beleid voor toerisme en recreatie, het achterstallig onderhoud
wordt aangepakt maar denkt u ook
aan het bedrijventerrein en de proeven met ondergrondse inzameling
gaan starten. Ook zal de UVVP worden vastgesteld en de verkeersstromen zullen in verband met de omlegging van de N201 ingrijpend gewijzigd worden. Het CDA vindt het
teleurstellend dat er zo weinig reacties gekomen zijn op het UVVP plan
en wilde weten hoe deze uitkomsten
gewogen worden in de besluitvorming. Wil de bevolking wel invloed
hebben op ons. De uitkomsten kunnen door ons niet representatief beschouwd worden. Wat het dorpshart
betreft is het een duidelijke zaak
voor het CDA autoluw betekent autoloos en krijgt hiervoor veel steun
van winkeliers en andere ondernemers. Als een simpele knip in de
weg teveel gevraagd is dan zullen
we oplossingen moeten zoeken in
een ondergrondse doorgang via de

parkeergarage of een pont. Voor het
CDA is belangrijk de economische
visie en de ontwikkelingen betreffende kinderopvang
Gemeente Belangen
Gemeente Belangen (nu verder GB
genoemd) vond de tijd die beschikbaar was voor deze belangrijke zaken veel te kort. Het komende jaar
zal GB haar aandacht besteden aan
het behoud van nog aanwezige historische waarde van het dorpscentrum hoewel daar volgens deze
fractie pas over gesproken kan worden na het besluit over de knip. De
effecten van de WMO waarbij overal het licht moet blijven branden en
niemand ook letterlijk in de kou zit,
jeugdproblematiek en buurtbeheer,
een snelle uitspraak over de N201,
de Schipholproblematiek. Verder de
hoge kosten van het leerlingenvervoer. GB is niet tevreden over de reïntegratie bureaus cq scholingsbureaus. Hoe lang duurt de herstructurering nog van de Boterdijk. Volgens GB wordt er qua vestiging van
de bibliotheek al verwezen naar een
vestiging in het dorpscentrum en wil
weten wie dat bepaald heeft.
Groen Links.
Deze partij is niet tevreden over het
feit dat de pilot kinder of jongerenparticipatie dit jaar niet wordt uitgevoerd. Kinderen zouden ook meegenomen worden bij de UVVP volgens
wethouder van Velzen. Wat gebeurt
er met het bedrag van 25.000.- euro voor opvoedingsondersteuning
waar dit jaar geen activiteiten voor
zijn gepland.
De partij is blij met het feit dat zij
nog een bedrag hebben losgekregen voor het project de Wijk leeft
wordt de overige 21.000.- euro in
twee maanden tijd uitgegeven?.
Groen Links kwam ook met een
voorstel namelijk de meetfiets van
de actie fietsbalans van de fietsersbond waarbij het fietserklimaat op
tien punten wordt gemeten. Waarom stelt Uithoorn het apart inzamelen van kunststofverpakkingen uit?.
Ook is duurzaamheid op alle fronten
belangrijk en wat de peuterspeelzalen betreft stelt Groen Links voor om
de bezuiniging te bevriezen totdat er
meer duidelijkheid bestaat over de
Harmonisatiewet.

Zing mee met kinderkerstkoor!
Uithoorn - Op Eerste Kerstdag,
dinsdag 25 december 2007, zingt in
De Schutse ook dit jaar een kinderkerstkoor. Zit je in groep 2 (basisschool) of hoger en vind je het leuk
om te zingen?
Doe dan mee. Er wordt in De Schut-

se geoefend op de zaterdagen 24
november, 1, 8, 15 en 22 december
van 16.00 tot 17.00 uur. De generale
repetitie is op maandag 24 december van 10.00 tot 11.30 uur.
Het koor wordt geleid door Annemieke Roelofsen (tel. 546445) en

Cees van Duren zorgt voor begeleiding op de piano. Als je de eerste keer komt, rekenen we wel op
je met de volgende repetities en op
Eerste Kerstdag. Je bent van harte
welkom! De Schutse staat aan De
Merodelaan 1 in Uithoorn.

Sinterklaas in De Kwakel
De Kwakel - Er breken weer spannende tijden aan in ons land, waarbij ook zeker De Kwakel niet wordt
overgeslagen. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar Sinterklaas weer ingehaald in De Kwakel.
Op zaterdag 17 november om ongeveer kalf zeven in de aviond verwelkomen vele kinderen Sinterklaas op
het evenemententerrein aan de An-

jerlaan. Waarna zij in een lange optocht vooraf gegaan door de Tavenu en zoveel mogelijk zelfgemaakte
lampionnen een tocht door De Kwakel maken.
Zodra de optocht het dorp heeft
bereikt voegt burgemeester Groen
zich bij het gezelschap. De burgemeester zal in het dorp staande op

het balkon Sinterklaas welkom heten in De Kwakel.
Na afloop krijgen alle aanwezigen
kinderen snoepgoed uitgedeeld
door de pieten, en zoals voorgaande jaren mogelijk gemaakt door de
Kwakelse Handels Vereniging. De
organisatie en de sint en zijn pieten
hopen weer op een geslaagd evenement.

ten in de regio Amstelland en Meerlanden.
Vrijwilligers spelen een belangrijke
rol bij de ondersteuning van mantelzorgers, zij kunnen de taak van de
mantelzorger overnemen voor een
paar uur waardoor de mantelzorger
wat tijd voor zichzelf heeft. Dit noemen we respijtzorg.
Respijtzorg kan thuis, door het inzetten van gespecialiseerde vrijwilligers en als het om terminale zorg
gaat ook in Bardo en Thamer Thuis.
Mantelzorgers en vrijwilligers die
meer willen weten over het Steunpunt Mantelzorg kunnen bellen met
020 5454273.

Geheugenspreekuur in
Uithoorn
Uithoorn - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen.
Veel ouderen denken, als hen zoiets
overkomt, gelijk aan dementie. Dit
is helemaal niet noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie, vermoeidheid, depressies of stress kunnen
ook de schuldige zijn. Om de oorzaak te achterhalen is het van be-

lang om bij het geheugenspreekuur
langs te komen.

Op het geheugenspreekuur in Uithoorn kunnen ouderen terecht met
al hun vragen en klachten over hun
geheugen. Soms gewoon ter geruststelling en soms is er ook nog
wat aan te doen.
Een speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips

geven om met de problemen om te
gaan. En mocht er wel iets ernstigs
aan de hand zijn, dan weet hij/zij
ook waar verdere hulp te vinden is.
Plaats: de derde maandag van elke maand in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn,
eerstvolgende keer: 19 november
2007. Tijd: van 15.00 – 16.30 uur.
Aanmelding: s.v.p. van te voren een
afspraak maken via 0297– 56 72 09.

GEEN KRANT ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Black Knight 25 jaar
Uithoorn - Op 17 november a.s.
viert de Uithoornse Black Knight
hun 25 jarig jubileum.
25 jaar geleden begon Black Knight
in de OJC Shiva te repeteren en 25
jaar na dato staat de band wederom op hun geboortegrond aan de
van Seumerenlaan in The Mix in

Uithoorn. Nagenoeg alle bezettingen van de afgelopen 25 jaar spelen
vanaf 20.00 uur alle nummers die de
band ooit geschreven heeft. Verder
wordt er flink uitgepakt met licht
en geluid, en er zullen grote beeldschermen hangen waarop oude
beelden vertoond worden. Als klap

op de vuurpijl wordt aan het einde, zo rond 24.00 uur, de nieuwe cd
“The Beast Inside” gepresenteerd
aan het publiek. Deze zal dan voor
het eerst te koop zijn.
Kortom: reden genoeg voor een
feestje in The Mix zaterdag 17 november!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, 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 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfuur: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

Editie 3:

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

verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
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Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
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Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
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Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
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Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1
- In feb. is er nog plaats bij de fotobewerkings cursus voor beginners
Hiervoor kunt u zich opgeven dagelijks tussen 19.00 en 21,30 uur bij:
0297-250317
De Schutse, Merodelaan 1
- do. 16 nov. dia presentatie van
NVVH vrouwennetwerk, over Lapland en Noorwegen, verzorgd door
de heer G brouwer. Aanvang 10.00
u. Entrée 1 euro 15 p.p. Leden gratis

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

COLOFON

UITHOORN

sTIChTING IMET

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

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Klaas Roodenburg
exposeert
Uithoorn - Vanaf 24 november t/
m 20 december zal het werk van
de Uithoornse kunstschilder Klaas
Roodenburg te bewonderen zijn in
wijkcentrum Bilderdijkhof te Uithoorn. Zaterdag 24 november wordt
de expositie geopend om 16.00 uur.
Onder het genot van een hapje en
een drankje en begeleid door de
Amstelveense pianist Kees Bergman, kunt u kennismaken met een
aantal nieuwe schilderijen die Klaas
Roodenburg de afgelopen tijd geschilderd heeft.
Ook zijn oudere werk zal in de Bilderdijkhof te zien zijn.
De expositie zal bestaan uit een
grote variatie van stukken van landschappen uit de omgeving, stillevens en enkele modernere werken.
Klaas laat zich graag inspireren door
natuurlijke elementen. Opgegroeid
op een boerderij aan de Hoofdweg
leerde hij genieten van het land en
de natuur.
Dit komt tot uiting in de schilderijen
die Klaas Roodenburg maakt in zijn
atelier in de Potgieterhof. Het is een

expositie met een feestelijk tintje.
Klaas is 35 jaar bezig met zijn grote
hobby, kunstschilderen.
Na vele jaren les te hebben gehad
van bekende schilders als Toon de
Haas, Dirk Breed, Coen van Os en
Dirk Annokkee is Roodenburg nog
niet uitgeleerd. Klaas ziet schilderen
als een ontwikkeling die nooit stopt.
“Je blijft leren, iedere keer weer als
je de penseel ter hand neemt.” Klaas
Roodenburg heeft zin in de expositie. “Ik ben al een tijdje met de voorbereidingen bezig, het moet een bijzondere expositie worden!” Klaas
Roodenburg maakt al jaren deel uit
van het Thamen Collectief. Een bijzondere groep mensen met dezelfde hobby, schilderen.
Vanaf 24 november 16.00 uur is iedereen van harte welkom in:
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan de
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, schuin
tegenover kerk de Burght in Uithoorn. Openingstijden zijn van
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur en op zondag van 13.30 tot
16.00 uur.

Winternatuurwandeling
Regio - Elke derde zaterdag van
de maanden t/m maart (17 nov. en
15 dec. 2007, 19 jan. 16 febr. en 15
mrt. 2008) organiseert de IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn de
winternatuurwandelingen.
Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis.
De lengte van de wandeling is zo’n
7 tot 10 km. Van tevoren aanmelden
is niet nodig en de wandeling gaat
(bijna) altijd door. Alleen bij extreme
gladheid wordt niet gelopen. Kom af
en toe met de auto want soms moet

een klein stukje gereden worden
naar het startpunt. Aan het begin
van de wandeling zal verteld worden waar de tocht heengaat en wat
het aandachtspunt van die ochtend
is. Op deze winternatuurwandelingen van het IVN gaat het om het
buiten zijn, om de frisse winterlucht,
de wolken en de vergezichten in de
polder. Trek daarom stevige wandelschoenen aan en neem een rugzakje met (warm)drinken, regenkleding
e.d. mee. Voor IVN-leden en –donateurs is de wandeling gratis, anderen betalen 1,50 euro.

Breakdancing in
Jongerencentrum Allround!
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 8 november start er weer een
nieuwe cursus breakdansen in het
jongerencentrum Allround aan de
Rondweg 1a in Mijdrecht.
De cursus wordt gegeven door twee
ervaren leraren uit Hoofddorp. Ondanks dat de meeste cursisten van
de vorige cursus weer mee willen
doen, zijn er nog wat plaatsen be-

schikbaar in de groep. Als je mee
wilt doen kun je gewoon langskomen en een gratis proefles meedoen. De cursus begint op donderdag 8 november om 19:00 uur in
jongerencentrum Allround.
Voor meer informatie kun je bellen
naar het jongerencentrum Allround.
Telefoonnummer: 0297-272829.

Zaterdag 17 november

Wilgen knotten aan de
Kromme Mijdrecht
Regio - Aan de Westzijde van de
Kromme Mijdrecht ligt een aantal
boerderijen. Op nummer 22 vindt u
de veehouderij van de familie Burggraaff.
Langs de weg en op het erf staat
een flink aantal knotwilgen en essen die weer eens duchtig moeten
worden bijgewerkt.
Als u zin hebt daaraan mee te doen
dan bent u op zaterdag 17 november van harte welkom, al was het
maar om in de schuur bij de koeien
even te rusten en koffie te drinken!
Maar het is ook een prima omgeving

tussen de Kromme Mijdrecht en het
polderland. Knotgroep Uithoorn
start vanuit Veehouderij Burggraaff,
Westzijde 22, De Hoef. Het bordje
“Knotgroep Uithoorn” staat langs
de weg. Er wordt gewerkt VAN ’s
morgens 9 uur tot ongeveer 1 uur
‘s middags.
De Knotgroep zorgt voor gereedschap, handschoenen, koffie en
soep. Zelf neemt u een beker en een
lepel mee. Trekt u vooral laarzen aan
want wegbermen zijn nat en glad!
Voor meer informatie belt u Peter
Huizinga, telefoon 020-6432585.

Open dag in Vrouwenakker!
Vrouwenakker - Aanstaande zondag 18 november is er bij drie bedrijven in de Vrouwenakker open
dag. Bij Parkotech Living, Vrouwenakker 4, kunt u informatie krijgen over alle soorten parketvloeren,
meubels en woonaccessoires. Alleen op deze dag krijgt u 15% korting op meubelen en woonaccessoires uit voorraad. Bij H.J. van Rijn
en Zn., Vrouwenakker 7a, kunt u terecht voor een advies op maat voor
uw fiets of fietskleding. Op zondag
krijgt u bij H.J. van Rijn en Zn. 15 %
korting op alle fietsen, fietskleding
en accessoires uit voorraad.
Bij Christa Snoek Bloemsierkunst

V.O.F. Vrouwenakker 10a, is het zaterdag 17 en zondag 18 november
open dag vanwege het 20-jarig bestaan! U krijgt beide dagen 20%
korting op alle artikelen.
U kunt de voorbeelden bekijken
voor de kerst workshops .
Er is een demonstratie bloemenschikken, en pinda´s rijgen voor de
kinderen.
Tevens verkoop vazen, potten, manden en accessoires.
Bij alle drie de bedrijven staat de
koffie klaar.
De openingstijden zijn van 10.00 tot
17.00 uur.

MIJDRECHT
Gemeentehuis, Croonstadtlaan
- wo. 21 nov. van 9.30–11.30 u.; handwerkverkoop van het Rode Kruis
Medisch trainingscentrum,
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec: expositie schilderijen van
cursisten van Marijke Zwart; open:
alle werkdagen van 8.00 - 18.00 u.

Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22
- do. 15 nov. bijeenkomst van de
Christenvrouw. aanvang 20.00 u.

VINKEVEEN
Dorphuis de Boei,
tuinderslaantje 32
- do. 15 nov. 20.00-22.30 u. presentatie van de nieuwste hardware op videogebied door Jaap Koren bij videoclub De Ronde Venen
Openbare Bibliotheek,
Tuinderslaantje
- Tot half dec. 2007 tentoonstelling
over molens in De Ronde Venen de
Korenmolen in Wilnis
- Nov. en dec. schilderij expositie van
Roeki

DE KWAKEL
Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
- Wie is de killer? Genesius spelt
‘Sterfgenamen’ Kom kijken op 16-23
en 24 nov. a.s. Ben jij de detective?

Kletsmajoor
Witte Rook
Wie afgelopen donderdag ondanks de regen en straffe wind
door Mijdrecht dorp liep kon
zomaar het idee krijgen dat hij
verdwaald was. Hij of zij zou
kunnen denken dat hij zich op
het Sint Pietersplein in Vaticaanstad bevond en stond te
kijken naar de witte rook die
na een conclaaf uit de schoorsteen werd geblazen.
Witte rook, ze zijn eruit, even kijken wie er allemaal uit de Sixtijnsekapel komen. Helemaal niemand, maar wakker geschud door
een harde windvlaag staat men
weer gewoon op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de schuifdeuren van het oude gedeelte van
het gemeentehuis. Geen mooi Sint
Pietersplein met zijn zuilen en al
helemaal geen Sixtijnse Kapel met
de beroemde fresco’s van de grote
meesters met als hoogte punt die
van Michelangelo. Nee alleen die
twee glazen schuifdeuren en een
boel rook. De enige overeenkomst
tussen de fantasie en de werkelijkheid was dat men inderdaad in
conclaaf was en wel in de begrotingsraad voor 2008. En de oplettende lezer zou nu misschien denken een begrotingsraad in conclaaf,
dat zou betekenen dat de deuren
gesloten zijn en niet toegankelijk
zouden zijn voor die ene burger
die voor die glazendeuren staat
en binnen eens wil kijken waar
die witte rook toch vandaan komt.
Dit is dan ook niet helemaal waar.
De deuren van het gemeente huis
gaan wel open en je kan ook naar
binnen. Maar er zijn toch altijd
raadsleden, wethouders en soms
zelfs onze burgermoeder die hun
uiterste best doen om alles wat er
in de raadszaal gebeurt met een

Tekst Berliner Editie: x

boel rook te verhullen. Bewapend
met grote sigaren en bij gebrek
aan dit zware geschut voldoet de
ordinaire sigaret ook prima. Strategisch opgesteld staan deze mini
rookmachines bij de enige in of
uitgang tot de raadsvergadering.
Zodat men het gemeentehuis niet
in of uit kan zonder deze hindernis
te nemen. Wie zich in dit rookhol waagt en goed door de dikke
wolken heen kijkt ziet een grote
asbak staan. Maar bij een tweede
blik ziet men een bordje met de
tekst: IN DIT GEBOUW WORDT
NIET GEROOKT. Dit is dan ook
de verklaring voor de asbak in het
halletje deze is bedoeld om de sigaren en sigaretten uit te maken
voor men het gemeentehuis binnen gaat. Na de campagne over
het niet roken in openbare gebouwen zou men verwachten dat
iedereen daar van op de hoogte
zou zijn. Maar zo niet de beleidsmakers van onze gemeente, deze
roken stug door. Als men de rokers aanspreekt krijgt men te horen dat men zelf buiten kan staan
of dat het halletje geen onderdeel
is van het gemeentehuis en er
gewoon gerookt mag worden.
Dat er een rookruimte in het gemeentehuis is ingericht deert ook
niks men bepaalt zelf wel of ze
daar gebruik van maken. Of er al
boetes uitgedeeld zijn binnen de
gemeente voor het rookgedrag is
bij ondergetekende niet bekend.
Maar dat het tijd is voor handhaving binnen het gemeentehuis is
duidelijk. Dit zal de binnenkomst
of het vertrek bij raadsvergaderingen een stuk transparanter
maken. Een van de hoofddoelstellingen van dit college.

Week: xx

De Kletsmajoor
Dokumentnaam: x

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- Wilnis, omgeving Veenweg, kater, zwart met wit, witte neus en
bef en wittig op buik, witte puntjes op tenen, Asiel Amstelveen.
- Mijdrecht, omgeving N201 ter hoogte Shell tankstation, kat,
zwart met witte voetjes en witte bef. (06-20451806).
- Wilnis, omgeving Pastoorkannelaan bij bushalte, kat, E.K.H.,
kleurstelling grijs met zwart wit en bruin. (06-20451806).
- Mijdrecht, omgeving 2e Bedijking, kat, E.K.H., kleurstelling
zwart met wit, witte nek, witte neus, witte sokjes. (06-20451806).
- Uithoorn, omgeving Boterdijk tegenover Poldersport nr.100,
poes, E.K.H., kleurstelling zwart.
- Uithoorn, omgeving Anth. Fokkerweg, kitten Cypers,
kleurstelling wit. Ongeveer 6 weken. (Asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Eidereend, poes, zwart met paar witte
streepjes onder kin, stevig maar niet groot, goed doorvoed,
mag niet op haar rug geaaid worden, miauwt veel.
- Uithoorn, omgeving Wederik, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met wit. (06-20451806).
- Amstelhoek, omgeving Mijdrechtse Zuwe, kat, E.K.H.,
kleurstelling, zwart met wit en witte sokjes. (06-20451806).
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Rondeveners straks
verstoken van busverbinding naar Utrecht
De Ronde Venen – Als we de persberichten van de provincie Utrecht
moeten geloven, en waarom zouden we dat niet doen, kunnen de inwoners van de gemeente De Ronde
Venen vanaf eind volgend jaar niet
meer met de bus naar Utrecht reizen. Het ziet er naar uit dat ze met
de bus naar het treinstation in Breukelen worden gebracht en daar
moeten overstappen op de trein.
In het persbericht staat: “ Breukelen wordt eind 2008 een belangrijk
openbaar vervoerknooppunt in het
noordwesten van Utrecht. De provincie Utrecht introduceert met dit
doel voor ogen een gecombineerd
pakket met maatregelen, waarbij
zowel bussen als treinen worden ingezet. Deze brede aanpak van het
openbaar vervoer levert dagelijks
ruim 300 extra reizigers op”, aldus
de provincie in haar persbericht.

Kunst Centraalmiddag slaat goed aan

Een kind moet zijn angsten
zelf overwinnen
De Ronde Venen - Voor de ruim
800 kinderen die donderdag jl. konden kijken naar de muzikale voorstelling ‘Schoap’ in de Meijert was
het best spannend hoe de voorstelling zou verlopen. Maar de geluiden
waren heel suggestief en de schrikreacties van de speler waren voldoende om de kinderen mee te slepen in een geweldige fantasiewereld. Waar draaide de voorstelling
om: In het kort gezegd kwam het erop neer dat een jongetje, Molsk genaamd, heel graag een jarig schoap (schaap) een cadeautje wilde
geven. Het schoap echter staat wat
ver van de weg en Molsk durft niet..
Steeds als hij het wer wil, kruipt hij
toch weer terug in zijn huisje.
Met verschillende geluidseffecten
zoals boksende mensen, een trein
die aan komt stormen, een helikopter en angstaanjagende geweerschoten reageert Molsk op komische wijze. Bij de boksgeluiden
wankelt hij alsof hij een slag heeft
gekregen en bij de schoten valt hij
neer. Op allerlei manieren probeert
hij het ‘shoap’ toch zijn cadeautje te
geven.
Hij probeert het zelfs met een lange hengel vanuit zijn veilige huisje maar ook dat mislukt. Begeleid
door de blatende geluiden van het
schaap, die Molsk nabootst en met
liedjes in een zelf bedachte taal probeert Molsk over zijn angst heen te
komen.
Eigen taal
Etienne Borgers, die Molsk speelt
vertelt: “Dat eigen taaltje gebruikte
ik al samen met mijn broertje”. Maar
hoe kwam hij op het idee van het
schaap in de wei. “Wel ik heb een
huisje in Frankrijk en als ik daar
naar toe ga zie ik de schapen in de
wei staan. Zo relaxed zonder zich
ergens druk over te maken. Zij dragen die rust op mij over. Ik zou graag
zo’n schaap mee willen nemen naar
Nederland om dat beeld niet kwijt
te raken. Wat de angst betreft, dat
heeft ook te maken met een incident
dat ik nooit vergeten ben. Ik stond
als jongetje in de deur van de huiskamer. Mijn vader en moeder zaten
samen met een oom aan tafel en ik
durfde niet binnen te komen.
Als kind heb je angsten die voor ouderen onbegrijpelijk zijn maar die je
zelf moet overwinnen. Ouders kunnen wel zeggen ”je hoeft niet bang

te zijn maar je moet het zelf doen.
Je wordt geleefd en daarom is het
belangrijk om kinderen al op jonge
leeftijd mee te geven dat er ook andere dingen bestaan. In de voorstelling gebruik ik dan ook allerlei instrumenten om schijnbaar angstige dingen te bestrijden zoals een
zwaard, maar er is helemaal geen
vijand. Bijen die ik wil verjagen, maar
die bijen zijn er niet”. aldus Etienne
die in het conservatorium in Rotterdam lichte muziek heeft bestudeerd
en daarna terecht is gekomen bij de
a-capellagroep Intermezzo die hem
enthousiast gemaakt heeft voor toneel. “Vooral in kindertheater kan ik
mezelf kwijt”, vindt Etienne.
Vragen
Na afloop konden de kinderen vragen aan Etienne. Hij vertelde dat
vooral één opmerking van een meisje hem was bijgebleven deze middag Dat was van een meisje die zei
dat zij eerst verdrietig was geworden
door de muziek (die de kinderen van
te voren op school hadden gehoord)
omdat die haar deed denken aan de
dood van haar oma. Maar tegelijk
was zij ook blij.
Andere vragen getuigden van de
natuurlijke nieuwsgierigheid van
kinderen ”Is die hengel echt” en een

ander ‘Ik heb zelf ook zo’n molentje
en ‘Waarom durfde u niet naar buiten’ en ‘Waarom had u dat zwaard’.
Op de vraag van de kinderen hoe
hij aan die kast was gekomen meldt
Etienne dat het de kast van zijn oma
was geweest waarin altijd dure spulletjes stonden.
Op school vertelden de kinderen dat
ze vooral de elektronische geluiden
grappig hadden gevonden. Al met al
een leerzame middag voor de jeugd.
Kunst Centraal is in het leven geroepen om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst. Kunst
Centraal is een onderdeel van het
Steunpunt Kunsteducatie Provincie
Utrecht en bestaat al meer dan 15
jaar. De bedoeling is dat dit project
uitgedragen wordt door de scholen.
In De Ronde Venen doen inmiddels
16 basisscholen mee. Per kind betaalt de school per jaar 9½ euro en
de rest wordt betaald uit een provinciale subsidie. Het kunstproject is
bedoeld voor de groepen één tot en
met acht.
Er kan gekozen worden uit acht verschillende kunstvormen zoals dans,
muziek, toneel, beeldend (schilderijen/of driedimensionaal), audiovisueel (films) en literatuur.

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht haakt met deze
operatie in op de komst van Randstadspoor, het nieuwe netwerk voor
treinvervoer in de regio Utrecht. Als
gevolg van het besluit om een aantal buslijnen aan te laten sluiten op
station Breukelen en de uitbreidingen van het aantal spoorlijnen gaat
de trein tussen Utrecht en Breukelen vanaf eind volgend jaar vier keer
per uur rijden.
Het streekvervoer per bus sluit vanaf
station Breukelen dan aan op deze
treinen van Randstadspoor, waardoor het gehele openbare vervoernet meer reizigers kan bedienen.
Fileknelpunten op de rijksweg A2
worden op deze manier vermeden,
waardoor vooral in de spits sprake
zal zijn van forse tijdwinst. Een voorbeeld is buslijn 140 tussen De Ronde Venen en Utrecht Centraal station. Door over te stappen in Breukelen op de treinen zullen reizigers op
deze lijn in de spits, naar verwachting 15 minuten sneller in Utrecht
zijn.

le reisinformatie beschikbaar komt
over aankomst – en vertrektijden
van bus en trein.
De provincie gaat bovendien met
NS afspraken maken om bus en
trein op elkaar te laten wachten.
Korter
Het aansluiten van de bus op de
trein betekent dat buslijn 120, Amsterdam-Bijlmer naar Utrecht CS
wordt ingekort tot station Breukelen. Buslijn 143 blijft gehandhaafd,
in elk geval tussen Maarssen en
Breukelen/Kockengen. Op deze lijn
gaan de bussen tussen Maarssen
en Breukelen eveneens vaker rijden
van een naar twee keer per uur. Dit
levert praktische voordelen op voor
studenten aan de Universiteit Nyenrode, die vaker vanaf station Breukelen of Maarssen de trein naar de
Universiteit kunnen nemen.
Nadelen
Voor sommige reizigers levert de
overstap van bus op trein ook nadelen op. Een voorbeeld is buslijn

124, die nu nog een rechtstreekse
verbinding verzorgt tussen Breukelen en Utrecht GS. Omdat hiervoor
de trein een volwaardig alternatief
wordt en de meeste reizigers vanuit Breukelen momenteel al op een
eindbestemming Utrecht CS reizen,
wordt op deze lijn vanaf december
2008 een ‘knip’ gemaakt.
Er komen dan twee busverbindingen: een vanaf Breukelen over
de Straatweg naar het NS station
Maarssen en een vanaf het NS station Maarssen richting Utrecht CS.
Wie over het gehele traject de bus
wil blijven gebruiken, moet vanwegen de overstap rekening houden met langere reistijden. De reis
zal met een overstap op de trein in
Breukelen dan sneller zijn.
Afspraak
Het plan om bus en trein gecombineerd in te zetten, is het resultaat
van een overeenkomst die al in april
2006 is afgesloten tussen NS reizigers, provincie Utrecht, gemeente
Utrecht en Bestuur Regio Utrecht.

Nieuw station
Om het nieuwe openbaar vervoerknooppunt Breukelen mogelijk
te maken, investeert de provincie
Utrecht in een modern busstation.
Voor een snelle en comfortabele
overstap tussen bus en trein worden overdekte ruimtes gerealiseerd.
De nieuwe bushaltes worden speciaal geschikt gemaakt voor ouderen en gebruikers van rolstoel en/of
rollators. Hiervoor worden verhoogde perrons aangelegd. Op deze perrons komen dan haltes voor vier
buslijnen. Nieuw is ook dat actue-

Ristorante Venezia in
Wilnis heeft iets te vieren
Wilnis - Waar de horeca in De Ronde Venen het momenteel uitstekend
doet, sluit ook het puur Italiaanse
restaurant ‘Una cena a Venezia’ in
de Dorpsstraat te Wilnis hier goed
op aan. Een horecaonderneming
opstarten is één, het volhouden en
daarnaast ook nog eens culinair aan
de weg timmeren is twee. Ristorante Venezia, geëxploiteerd door Hany Khafagy, verdient wat dat betreft
een compliment. Het nog jonge Italiaanse restaurant viert deze maand
haar tweejarig bestaan. En het gaat
goed met Venezia. Eigenaar en tevens kok Hany heeft kans gezien in
korte tijd een vast bestand aan gasten aan zich te binden. En daar mag
hij terecht trots op zijn. Volgens uitspraken van bezoekers kan men bij
Venezia heel lekker Italiaans eten.
Sterker nog, sommigen zeggen dat
pastagerechten hier zelfs lekkerder
zijn dan in Italië zelf! Het restaurant
is sfeervol ingericht en de tafels zijn
gedekt met tafellinnen. De menukaart die voor elk wat wils biedt, is
professioneel samengesteld en de
gerechten behoren tot de betere
klasse. Voor de liefhebber van Italiaans eten is er keuze uit een kleine
vijftig gerechten, onderverdeeld in
voorgerechten, hoofdgerechten en
desserts. Veel ingrediënten worden
per dag in eigen beheer vers gemaakt. De kaart biedt voor typische
lekkerbekken tal van mogelijkheden
uit diverse voorgerechten, soepen,
pasta’s, pizza’s, vlees- en visspecialiteiten, ovenspecialiteiten (zoals lasagne) en ijsgerechten. Daaronder
zijn er die uit een bijzondere samenstelling van ingrediënten bestaan. Er
zijn sublieme ijsgerechten als dessert, maar als u een andere verrassing wenst kan dat natuurlijk ook…
Vanzelfsprekend kan men eveneens
genieten van goede Italiaanse wijnen, aperitieven en digestieven en
vanzelfsprekend koffie (van het wereldberoemde merk Illy), thee en
frisdranken. Bovendien zijn de prijzen voor de verschillende gerechten en dranken heel acceptabel. Er
is voor liefhebbers ook een pizzadag

in het leven geroepen. Ristorante
Venezia biedt eveneens de mogelijkheid om pizza’s en gerechten te
bestellen en af te halen om die thuis
te consumeren. Er wordt echter niet
aan huis bezorgd!
Enige échte Italiaan
“In de weekenden zitten we vaak
behoorlijk vol, terwijl we met het oog
op de komende feestmaand december al aan onze gasten gaan vragen
of zij willen reserveren. Anders moet
ik ze straks misschien teleurstellen
want ik krijg steeds meer toeloop
en verzoeken van mensen die hier
gezellig met elkaar willen eten. Het
restaurant telt veertig zitplaatsen en
die zijn snel bezet, vooral als men
met bijvoorbeeld veel familieleden
komt. Maar ook krijg ik steeds meer
verzoeken vanuit het bedrijfsleven
wanneer men kan komen eten. Dus
ik wil iedereen die plannen heeft om
eens lekker Italiaans te gaan eten
toch vooral vragen van te voren te
reserveren. Dat voorkomt teleurstellingen.” Aldus Hany die heel blij is
met de steeds groter wordende bekendheid van zijn restaurant in Wilnis. En passant memoreert hij dat
hij niet alleen verantwoordelijk is
voor dit succes. Zij medewerksters,
Bernice, Anna en Monique zijn hier
ook debet aan. Langs deze weg wil

hij hen ook bedanken voor hun inbreng. Ook zijn gasten bedankt hij
voor het vertrouwen dat zij inmiddels twee jaar in hem hebben getoond getuige hun terugkerende
bezoek om regelmatig Italiaans bij
hem te gaan eten. Dat wil hij graag
met hen vieren. Om die reden krijgen zijn gasten van dinsdag 20 tot
en met zondag 25 november 10 procent korting op de prijs van alle visen vleesgerechten. En er wordt natuurlijk een heildronk uitgebracht
op een langer voortbestaan van het
restaurant. Maar dat staat buiten
kijf. Overigens is Ristorante Venezia nu nog het enige échte Italiaanse restaurant in De Ronde Venen nu
Villa Borghese in Vinkeveen haar
deuren heeft gesloten. Ristorante
Venezia is niet alleen een restaurant
waar individuele bezoekers lekker
Italiaans kunnen eten. Er kan ook
een (familie)feestje worden gevierd
zoals een verjaardag, een jubileum,
maar eveneens een etentje op zakelijk niveau. Er gelden dan tevens
speciale aanbiedingen. Belangstellenden zijn van harte welkom voor
een vrijblijvende kennismaking.
Ristorante Venezia is geopend dinsdag tot en met zondag vanaf 17.00
uur; keuken open tot 22.00 uur.
Dorpsstraat 32, 3648 AH Wilnis. Tel.
0297-254080.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99
1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
• MAANDAG
09.15-12.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
15.30-17.30 uur
• DINSDAG
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
09.45-11.15 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur
• WOENSDAG
09.30-12.00 uur
10.00-10.45 uur
10.00-11.00 uur
11.00-12.00 uur
11.15-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
• DONDERDAG
09.15-10.00 uur
10.00-11.00 uur
10.30-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.15-13.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
• VRIJDAG
09.30-12.00 uur
09.30-10.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-17.00 uur
middag
• ZONDAG
13.00-16.00 uur

Gymnastiek
Vrije inloop
Internetten met begeleiding
Brei- en babbelgroep
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspreekuur
(3de ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
Sportief wandelen
Vrije inloop
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in De Kwakel
Zanginstuif
(1e dinsdag v/d mnd)
Open tafel (Apetito)
Koersbal in ’t Buurnest
ANBO-soos
Biljarten
Vrije inloop
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ‘t Buurtnest
Dans in ‘t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Biljarten dames & heren
Huiskamerproject
Volksdansen
Gymnastiek
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Gymnastiek in Thamerhorn
Vrije inloop
”Koffie speciaal”
Kienen (3e do. v/d mnd)
Eetinstuif
(laatste do. v/d maand)
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
Creatief in ‘t Buurtnest
KBO-soos
Vrije inloop
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d mnd)
Sjoelen (2e vr. v/d mnd)
Stijldansen in ‘t Buurtnest
(2de vrijdag v.d. mnd)
Klaverjassen
(1e & 3e vrijdag v/d mnd)
Speciale activiteit
(4e vrijdag v/d mnd)
Vrije inloop

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT
BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie:
I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen) vanaf 19.00 uur
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Postzegelclub
Informatie: iedere 3de dinsdagavond
vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1ste zaterdag ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden in
het wijksteunpunt Bilderdijkhof

DIENSTVERLENING
De volgende dienstverlening is aanwezig in
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199.
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612.
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193.
U kunt hen ook bereiken op de werkdagen in
het dienstencentrum op 0297-532325.
De afspraken op overige nummers graag
maken op werkdagen tussen 17.00-19.00 uur.

HEEFT U
NOG WAT
UURTJES OVER?
Word vrijwilliger
bij Vita welzijn en
advies!
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Wij zijn op zoek naar dames/heren die gastheer/gastvrouw willen zijn in ons wijksteunpunt en het leuk vinden om koffie/thee en/
of een drankje te schenken ‘s morgens, ‘s
middags (woensdagmiddag) en op zondagmiddag. Door toenemende activiteiten in de
avonduren zijn wij ook op zoek naar gastheren/vrouwen die ‘s avonds koffie/thee, een
drankje willen schenken, voor de afwas en het
afrekenen willen zorgen.
Ook voor begeleiding bij verschillende activiteiten kunnen wij vrijwilligers goed gebruiken.
Denk aan: dirigent zangkoor, geheugenfitness, inval begeleiding internetcafe, koffie/
thee speciaalgroep, huiskamergroep, ontmoetingsgroep vergeetachtigen (maandag),
apetito maaltijden verzorgen, enz.
Nieuwe activiteiten: apetitomaaltijden verzorgen op vrijdagmiddag (3x per maand),
maatjesproject
Informeer naar uw– en onze mogelijkheden
Bernadette Verhaar 0297-567209.

Nieuw digitaal Loket
Wonen Welzijn en Zorg;
www.loketwwzuithoorn.nl
De website richt zich primair op ouderen en
mensen met een beperking. Speciaal voor
hen is deze overzichtelijke, drempelvrije website gelanceerd die alle vormen van hulpverlening op het gebied van wonen, welzijn en
zorg bundelt.
www.loketwwzuithoorn.nl is een initiatief
van Loket WWZ. Hierin zijn vertegenwoordigd:
Vita welzijn en advies, Amstelring en de Gemeente Uithoorn.

Geheugenspreekuur
Wanneer: Elke derde maandag van de
maand van 15.00-16.30 uur.
N.B. Met ingang van 1 september vindt het
geheugenspreekuur niet meer op de derde
dinsdag, maar op de derde maandag van de
maand plaats.
Waar: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn (bereikbaar met bus 170). De
eerst volgende data zijn: 19 november en 17
december.
Het is de bedoeling dat u van te voren een
afspraak maakt via telnr: 0297 – 567209.
Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van Geestgronden, Vita welzijn
en advies (voorheen SWO en AMW Amstelland), Amstelring & Stichting Meerwaarde.

Open inloop in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
ook op zondagmiddag

Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot
12.00 uur kunt u geheel vrijblijvend koffie/thee
drinken, een spelletje doen, biljarten, wat lezen of gewoon een praatje maken.
U hoeft hiervoor nergens lid van te zijn en ook
de toegang is gratis.Ook op iedere zondagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u hiervoor
terecht in de ontmoetingsruimte van wijksteunpunt Bilderdijkhof.
De zaal is open vanaf 13.15 uur.

Tai Chi /Chi Kung
Vanwege de grote belangstelling is er een
derde groep Tai Chi/Chi Kung gestart, voor
55+ op de vrijdagochtend van 9.30-10.30
uur in wijksteunpunt Ponderosa. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
In de cursus worden vloeiende, rustige bewegingen gecombineerd met ontspannings- en
ademhalingsoefeningen.
Deze oefeningen zijn erop gericht lichaam en
geest in evenwicht te brengen, ter bevordering van uw gezondheid en welbevinden. Het
is zeer geschikt om ouderdomsongemakken,
zoals stijve spieren, futloosheid, kortademigheid en zelfs vergeetachtigheid tegen te gaan
en het heeft een gunstige invloed op genoemde ongemakken. Ook mensen die slechter ter
been zijn kunnen hieraan meedoen.

CREATIEVE ACTIVITEITEN BIJ
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
• Brei- en babbelclub
De brei- en babbelclub op maandag tussen
10.00 en 12.00 uur: gewoon gezellig bij elkaar
zitten, praten en breien tegelijk.
Er wordt gebreid voor een weeshuis in Roemenië. Er is vanuit de organisatie veel bewondering voor de gemaakte truien, sjaals, mutsen,
sokken, wanten enz. Ook al wilt u alleen maar
lapjes breien is dit prima. Deze worden door
anderen dan weer aan elkaar gehaakt en het
resultaat kan een mooie deken zijn. Aan deze
activiteit zijn geen kosten verbonden. U betaalt
alleen uw kopje koffie/thee. Kom dus eens
langs en brei gezellig mee.
Hebt u nog wol in uw kast en doet u er niets
mee? Wij kunnen dit voor deze activiteit goed
gebruiken. Vooral de lichte kleuren én wol van
normale dikte zijn erg welkom
• Handwerk middag
Elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur is
er gelegenheid om een werkstuk naar keuze
te maken. Er is materiaal aanwezig waar u zo
mee aan de slag kunt. Vind u het leuk om met
lapjes te werken, kaarten te maken of andere
handvaardigheden te doen, dan is deze middag wellicht iets voor u.
Er is een vrijwilligster aanwezig om deze groep
te begeleiden. Er zijn ook wat voorbeelden aanwezig, zodat u zo aan de slag kunt. De kosten
zijn voor deze middag  1,00 excl. koffie/thee.
• Kaarten maken
Iedere dinsdagmorgen van 10.00- 11.45 uur
kunt u bij ons terecht om een leuke kaart maken. De bedoeling is om ideeën, vaardigheden
en mogelijkheden aan elkaar uit te wisselen.
Er is materiaal aanwezig waar u mee aan de
slag kunt, maar het is wel prettig om een eigen
schaartje mee te nemen.
Wilt u de kaart meenemen, dan betaalt u 0.80
per kaart. Wilt u alleen de kaarten maken, dan
is dit ook goed. Wij verkopen deze kaarten dan
tijdens een rommel- of creatieve markt.
Deze morgen is echter géén cursus, er zijn wel
enthousiaste vrijwilligers die u bij uw werkstuk
willen helpen. Er zijn ook genoeg voorbeelden
aanwezig, zodat u aan de slag kunt.
• Tekenen/schilderen
Hebt u vroeger wel eens getekend en/of geschilderd en hier veel plezier aan beleefd of lijkt
het u gewoon leuk om eens een cursus tekenen/schilderen te volgen?
Joke Tielrooy, een gediplomeerde docente geeft
u op de maandagmiddag alle advies die u nodig hebt om uw werkstuk tot een mooi eindresultaat te krijgen. Komt u gerust eens kijken.
Op de eerste groep van 13.30-15.30 uur zijn er
weer een paar plaatsen voor belangstellenden.
De kosten zijn 89.50 voor 36 lessen.
Voor vragen/informatie m.b.t. bovenstaande activiteiten kunt u bellen naar Bernadette
Verhaar 0297-567209.

SPECIALE ACTIVITEIT

SINTERKLAASSPEL
MET OPTREDEN VAN
GERARD BOSMAN
AANVANG 14.00 U, ZAAL OPEN 13.45 U
We beginnen deze middag met een beker
warme chocolademelk met slagroom.
Deze middag spelen wij met u het beruchte
Sinterklaasspel. Als u wilt deelnemen aan
deze middag neemt u een ingepakt cadeautje mee van ongeveer 5.00.
Het mag iets moois zijn, maar ook iets
‘geks’. Dat is juist voor dit spel erg leuk. Het
mag klein en groot zijn, dat maakt allemaal
niet uit. U gaat allen ook zeker weer met
een cadeautje naar huis.
Ongeveer 15.30 uur treed accordeonist en
entertainer Gerard Bosman voor u op, natuurlijk houden we dit ook in de sfeer van
het Sinterklaasfeest.
Na het optreden gaan we weer verder met
het spel tot de vastgestelde tijd om is. Na
het spel gaan wij gezamenlijk aan tafel.
Deze middag eten wij erwtensoep met stokbrood/roggebrood met spek. Wij eindigen
zoals gebruikelijk met een toetje.
Kaarten voor deze middag kunt u kopen ‘s
morgens aan de bar t/m maandag 19 november.
Kosten: 6.00 en een ingepakt cadeautje.
Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Stijldansmiddag in ‘t Buurtnest
Houdt u van stijldansen, dan zijn wij op zoek
naar u! U bent van harte welkom tijdens de
stijldansmiddagen. Er wordt gezorgd voor
goede dansmuziek en vrijwilligers willen u
eventueel op weg dansen! Entree van de
middag is 1,50. U hoeft zich van te voren niet
op te geven. Iedere tweede vrijdag van de
maand van 13.30–15.30 uur.
Locatie: wijksteunpunt ‘t Buurtnest, Arthur
van Schendellaan 59 (ingang achterzijde).

2e KERSTDAG 26 DECEMBER

GOURMETTEN MET
OPTREDEN MICHELINA’S

TIJD: 11.00 – 16.00 UUR,
ZAAL OPEN 10.45 UUR
2de Kerstdag
Op 2de Kerstdag is Wijksteunpunt Bilderdijkhof geopenend van 11.00-16.00 uur.
Na de koffie met natuurlijk ‘iets lekkers’ treden
de Michelina’s voor u op. Moeder en dochter
brengen u deze dag muziek ten gehore in de
sfeer van Kerst. De Michelina’s spelen beiden
gitaar en zingen tweestemmig. Natuurlijk kunt
u bij bekende liederen meezingen.
Daarna gaan wij aan tafel om te gourmetten.
Na het eten en het toetje spelen wij nog één
ronde bingo met u.
U kunt voor deze dag kaarten kopen ‘s morgens aan de bar tot uiterlijk 17 december.
Om teleurstelling te voorkomen raden
wij aan uw kaarten tijdig te kopen, want
vol=vol.
Kosten: 12.50
Inbegrepen zijn: koffie/thee, optreden Michelina’s, 2 consumptiebonnen,gourmet en
toetje, bingokaart.
Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Open eettafel in
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of
heeft u geen zin om te koken? Dan kunt u terecht in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, iedere dinsdagmiddag van
11.45- 13.00 uur. In samenwerking met Apetito
hebben wij voor u het MultiPlus project. Dit
betekent dat er iedere dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door vrijwilligers een warme
maaltijd wordt geserveerd.
Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan
tot en met de maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht om iedere week te komen
eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt.
Heeft u belangstelling, neem dan contact
met ons op, telefoon 0297-567209.
De kosten zijn 5,50. Hiervoor krijgt u:
soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en
daarna is er nog een toetje.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn
en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-153111
Internet: www.uithoorn.nl
VITA WELZIJN EN ADVIES
Algemeen Maatschappelijk Werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-6410655
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland
en Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519519
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - Uithoorn - Telefoon 0297-567209 - Website: www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99 - 1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430
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Uitnodiging kramenmarkt/
nieuwjaarsreceptie 2008
De Ronde Venen - Ieder jaar wordt
een kramenmarkt voor verenigingen georganiseerd tezamen met de
nieuwjaarsreceptie van het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Ronde Venen.
Een informele kramenmarkt én de
officiële nieuwjaarsreceptie van het
college: een unieke, succesvolle
combinatie blijkt uit ervaring.
De nieuwjaarsbijeenkomst is de gelegenheid voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen om nieuw-

jaarswensen met elkaar uit te wisselen. Maar dat niet alleen: De nieuwjaarsbijeenkomst geeft u als vereniging de uitgelezen kans om aan een
groot publiek uw activiteiten kenbaar te maken. Vorige week zijn de
uitnodigingen om deel te nemen
aan de kramenmarkt naar alle bij de
organisatie bekende verenigingen
en instellingen verzonden.
Nu is het heel goed denkbaar dat
niet alle instellingen uit de Ronde Venen de uitnodigingen hebben

ontvangen door bijvoorbeeld adreswijzigingen of dat er nieuwe verenigingen of instellingen zijn opgericht.
Hierbij nodigen wij u dan ook van
harte uit om deel te nemen aan de
kramenmarkt op: Donderdag 3 januari 2008 van 19.00 uur tot 22.00
uur in de Willisstee te Wilnis.
Vraag alsnog een uitnodiging en
een aanmeldingsformulier aan bij
de organisatie: Floor Groenendijk, telefoon: 281823 of e-mail:
f.groenendijk@casema.nl.

Politiekeurmerk Veilig
Wonen voor Wickelhof II

O.B.S. De Trekvogel op TV
Mijdrecht - Op 6 november was
Kim-Lian van der Meij op OBS De
Trekvogel om opnames te maken
voor het programma Nationale Kids
TV van Jetix. ’s Morgens vroeg was
de opnameploeg al op school aanwezig om alles klaar te zetten. Het
was een leuke en leerzame dag,
want je maakt niet iedere dag een
tv-opname mee.
Hoe komt zo’n televisieprogramma
tot stand? Wordt alles in de goede
volgorde opgenomen? Moet er veel
overgedaan worden? Moet je veel
wachten? Op deze vragen kunnen
de kinderen van OBS De Trekvogel
nu antwoord geven.
De kinderen zijn begonnen in de
sporthal voor ronde 3. Ze moesten
vlaggen verzamelen in een parcours.
Het duurde lang voordat ze konden
beginnen, maar de kinderen waren
heel enthousiast.

Afvalrace
Op school werd daarna ronde 1 opgenomen. De vijf kinderen die voor
deze ronde waren uitkozen, moesten op een spelcomputer een opdracht doen. Bij een bepaalde score
konden ze dan vlaggen verdienen.
Ronde 3 was buiten een afvalrace.
De leerlingen moesten 3 multiple
choice vragen beantwoorden.
Er werden dan vlaggen verkregen
zoveel als dat er kinderen over waren.
’s Middags was de hele school aan
de beurt. De aankomst en het vertrek van Kim-Lian werd gefilmd. De
hele school was aan het dansen,
zingen en springen. Het was een
vrolijk gebeuren, maar dit moest wel
een paar keer over. Er werd vanuit
verschillende posities gefilmd.
Meesters
Het laatste onderdeel werd in de

klas opgenomen. Er werd een DigiXrapport opgesteld over hoe goed
de meester met computers kan omgaan. Vervolgens was er nog een
opdracht om een vraag beantwoord
te krijgen met behulp van Kennisnet. De dag ervoor waren er al twee
kinderen naar het Burgers Zoo geweest en kwamen met een vraag terug naar school.
De bekendmaking van de score
werd buiten opgenomen. Daar werd
verteld hoeveel vlaggen ze hadden
gescoord.
Voor een kleine vooruitblik, kunnen
de foto’s bekeken worden op de
website van de school: www.obstrekvogel.nl. Op 5 december rond
een uur of 1 op Jetix wordt het programma uitgezonden. Heel OBS De
Trekvogel zal voor de televisie zitten
om te zien hoe het programma geworden is.

De Poldertrots zegt ‘nee’
tegen drugs
Waverveen - Al 3 weken lang komt
een mevrouw van de GGD langs in
groep 7/8 van BS de Poldertrots in
Waverveen. Kinderen zijn natuurlijk zeer kwetsbaar op deze leeftijd
voor alles wat nieuw is en uitgaande
hiervan wordt er voorlichting gegeven in zeer duidelijke taal. De laatste

ronde had te maken had met drugs.
Ze kregen uitleg over welke soorten
er zijn, wat het met je kan doen.
Soms was het wel verwarrend want
wat is nou opwekkend of hallucinerend. Welke drug doet wat met
je, wordt je nou hyper of juist heel

De Ronde Venen - Aan Brunel in
Mijdrecht heeft burgemeester Marianne Burgman woensdagmiddag
een bord onthuld dat aangeeft dat
Wickelhof II voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Wickelhof II is de eerste wijk in De
Ronde Venen die dit keurmerk heeft
ontvangen. Het keurmerk houdt in
dat zowel woningen als de openbare ruimte in de wijk voldoen aan een
pakket van eisen waarmee de buurt
zo veilig mogelijk is gemaakt.
Het keurmerk is een paar jaar geleden in het leven geroepen met als
doel woninginbraken flink terug te
dringen. In wijken waarin volgens
het keurmerk is gebouwd blijkt dat
ook te lukken. De kans op een geslaagde inbraak in een wijk met het
keurmerk is 95 procent lager dan
in andere wijken. Als gevolg daar-

van verstrekken veel verzekeringsmaatschappijen een korting op de
premie. Het keurmerk is onder andere verkregen door bij het ontwerp
van de wijk uit te gaan van afgesloten achterpaden waardoor er geen
vluchtwegen meer zijn. Ook grenst
de achterzijde van een aantal woningen aan water waardoor de achterkant moeilijk bereikbaar is. Vanuit
de voorkant van woningen en appartementen is er goed uitzicht op
de openbare ruimte en omgekeerd
is er van de openbare ruimte goed
zicht op voordeuren en –tuinen.
Daarnaast zijn alle huizen voorzien
van goed hang- en sluitwerk.
Het politiekeurmerk kan alleen worden verkregen als bii de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk met de
adviezen rekening wordt gehouden.
Bewoners van een bestaand huis

kunnen wel in aanmerking komen
voor het Certificaat Veilige Woning.
Hiervoor moeten de entree, balkondeur, tuindeur en ramen beveiligd
worden en moeten berging, schuur
en garage van waaruit toegang mogelijk is naar de woning aan bepaalde eisen voldoen. Een van de eisen
is dat alle deuren die toegang tot
het huis geven voldoende inbraakwerend moeten zijn. Dit kan worden
bereikt door gebruik te maken van
goedgekeurde producten, door deze producten juist te monteren én
door ze ook juist te gebruiken. Een
ander voorbeeld: voor het verkrijgen
van het certificaat Veilige Woning is
het verplicht een rookmelder aan te
brengen.
Meer informatie is te vinden op
www.derondevenen.nl via het Veiligheidsloket.

Praktijkgericht nascholen
in de Technotheek
Wilnis – Vorige week woensdag
vond in het kader van nascholing voor basisschoolleerkrachten de tweede techniek-avond van
dit schooljaar plaats in de Technotheek, die gevestigd is in de OBS
Willespoort in Wilnis.
Vijfenveertig leerkrachten gaven
gehoor aan de uitnodiging. Dit keer
was het thema: “Techniek in de verschillende vakgebieden”. Centrale
vraag daarbij is: Op welke wijze kun
je techniek goed tot zijn recht laten
komen in de dagelijkse onderwijspraktijk? Een workshop over “Techniek en Wereldoriëntatie” werd verzorgd door sterrenkundige Karin
Heesakkers. In de workshop “Techniek en Creativiteit” gingen de deelnemers onder leiding van Suzanne ’t Hart aan het werk met beeldhouwtechnieken in speksteen.
Tevens maakte Paul Roekel, docent van het Thamen College in Uithoorn, de 45 geïnteresseerde leerkrachten uit het basisonderwijs al
warm voor een bijzondere techniekexcursie naar Thamen voor de leerlingen van groep 7 en 8. Op 16 en
17 september 2008 vindt er op deze
school een groot spektakel plaats

over “Luchtvaart- en ruimtetechnieken”. Hiermee krijgt ook de samenwerking tussen het voortgezet
onderwijs en het basisonderwijs op
het gebied van techniekonderwijs,
waarvoor de Technotheek subsidie
heeft aangevraagd, verder vorm.
De Technotheek ontving onlangs

een nominatie voor de “Leren Ondernemen Prijs” met het project
“Techniek en ondernemerschap”.
Half december wordt door het ministerie van Economische Zaken
bekendgemaakt wie van de genomineerden deze prijs in de wacht
sleept.

sloom. Iedereen luisterde zeer aandachtig en er werden best wel goede vragen gesteld en antwoorden
gegeven.
Dus wat moet je doen als iemand je
wat aanbiedt en je weet niet wat het
is of wat het met je doet, ZEG DUIDELIJK NEE.

Veiligheidsadviseurs weer
op pad voor de Stichting
Welzijn Ouderen
De Ronde Venen - In een maatschappij waar sprake is van een
toenemend gevoel van onveiligheid
is het de hoogste tijd voor de Stichting Welzijn Ouderen De Ronde Venen aandacht te besteden aan de
consequenties hiervan voor senioren. Immers, juist deze doelgroep
geeft vaak aan zich buiten niet meer
veilig te voelen terwijl uit statistie-

ken blijkt dat senioren daar juist het
minste risico lopen om slachtoffer te
worden. Daarentegen is het valrisico
vaak vele malen groter dan de oudere zich bewust is.
Op dit moment worden personen
die geboren zijn in 1937 aangeschreven door De Stichting Welzijn
Ouderen. De veiligheidsadviseurs

zullen samen met de bewoner(s)
de woningomgeving inspecteren en
advies uitbrengen t.a.v. brand-, inbraak-, en valveiligheid. Dit bezoek
is geheel gratis. Hoort u niet tot deze leeftijdscategorie en stelt u een
bezoek van de veiligheidsadviseurs
op prijs dat kunt u contact opnemen met Nel Verhoek, coördinator
Dienstverlening. tel. 0297-230288.
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• Het kerkorgel in de R. K. kerk aan de Schans

Schanskerk
oftewel
‘Moederkerk’
Uithoorn - Het katholieke geloof en de kerk hebben altijd
een grote rol gespeeld in Uithoorn. In de achttiende
eeuw had Uithoorn nog geen eigen kerk en gingen de
parochianen naar de kerkschuur die langs de Kromme
Mijdrecht in De Hoef lag. Na jaren van tegenwerking
kreeg pastoor Matthias Herfkens eindelijk toestemming
om een kerkje te bouwen in de Schans dat op 21 december
1782 werd ingewijd.
Van dat eerste kerkje is weinig bekend, er zijn geen tekeningen
van bewaard gebleven. Er was geen kerkhof omdat daar geen
plaats voor was en waarschijnlijk is er ook nooit iemand in die
kerk begraven. De doden werden begraven in Kudelstaart.
Bouwvallig
In 1853 werden de staties (voorlopers van de parochies)
omgezet in parochiekerken en de statie in de Schans die
toen H. Johannes Onthoofding heette werd toen gewijzigd
in St. Jan de Doper. Maar het kerkje werd bouwvallig, er werd
een stukje grond naast de kerk aangekocht en men kreeg
toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. In april 1867
was de fundering gereed en kon de eerste steen gelegd
worden.
Kerkmeester H. Janmaat had gepleit voor de bouw van een
kerkje in De Hoef. Maar de aartsbisschop die zijn goedkeuring
aan dit voorstel moest geven ging niet akkoord omdat deze
bang was dat de bouw negatieve gevolgen (lees: minder
kerkgangers, dus minder inkomsten) zou hebben voor de
bouw van de nieuwe kerk in de Schans. Na de eeuwwisseling
werd de kerk in Uithoorn toch te klein omdat het aantal
inwoners groeide en daarmee het aantal kerkgangers.
Plaats kopen
Het kerkbestuur wilde toen een kerk aan de Kromme
Mijdrecht maar zou dit wel geaccepteerd worden door de
burgers en de boeren. Maar er moest wel wat gebeuren
want de arbeiders en kinderen stonden achterin de kerk
en de ‘devotie leed ernstig hieronder’. Het was toentertijd
gebruikelijk dat de notabelen en de middenstand en de
burgers een eigen plaats in de kerk hadden. Die plaats moest
gekocht worden. De andere banken werden verhuurd en
achter in de kerk zaten de armen. Maar je wilde natuurlijk
niet weten dat je arm was dus als je achter in de kerk stond
schaamde men zich voor dat feit omdat iedereen dan kon
zien dat je arm was. De arbeiders waren wel verplicht om
naar de kerk te gaan omdat zij van het armenbestuur van
de kerk geld kregen voor kolen en eten en als je niet naar
de kerk ging kreeg je dat dus niet. Nog heel lang moest er
plaatsengeld betaald worden.
Toen de kerk in de Schans gereed was moesten de
Hoefenezen dus met de kerkschuit naar Uithoorn komen.
De Hoefenezen kregen daar echter gauw genoeg van en
probeerden op allerlei manieren om een eigen kerk te krijgen
en hoe gebeurde dat?

• De R. K. kerk aan de Schans

• Een van de laatste
huwelijkssluitingen in
de kerk vóór de verbouwing.

• De Rooms Katholieken kerk
aan de Schans

• Het interieur van de kerk

Geld
Heel simpel. Het was gebruikelijk dat de pastoor in Uithoorn
schapen kocht en die liet weiden bij de boeren in Uithoorn
en De Hoef. Maar wat deden de Hoefse boeren, die gingen
zelf schapen kopen en weiden in De Hoef en wilden met de
opbrengst daarvan een eerste aanzet geven voor de bouw
van een kerk. De aartsbisschop kreeg het verzoek om zijn
invloed aan te wenden en schreef naar de pastoor om een
grote som geld te schenken voor de nieuwbouw van de kerk
in De Hoef. Door geldproblemen duurde het nog een lange
tijd maar uiteindelijk werd in 1921 de nieuwe kerk in De Hoef
ingewijd. Nog steeds groeide het aantal inwoners in Uithoorn
en werd de kerk te klein, soms waren er vijf missen op één
zondag, daarom werd de Burchtkerk gebouwd.
De invloed van de kerk was altijd heel groot. Ans van Muijen,
van Stichting BAUD vertelt: “Als je achttien jaar was en je wilde
gaan dansen moest je een kaartje halen bij de pastoor en die
zette daar dan een parochiestempel op en kon je dansen in
het parochiehuis. Later, toen de invloed van de kerk minder
werd, kwamen er andere gelegenheden zoals bij De Rijk.
Maar ik mocht van mijn moeder niet naar De Rijk want daar
kwamen ongelovigen’. De kerk moest gerestaureerd worden
en dat gebeurde in 1964 door architect De Groot.
Er werd een modern stuk aan gebouwd en daardoor staat
de kerk niet meer op de rijksmonumentenlijst omdat deze
niet meer origineel is. Er kwamen nieuwe kerkbanken,
preekstoelen, (een is nog wel in ere hersteld) en een nieuwe
Maria en Jozef altaar. En nu is de kerk weer aan onderhoud
toe. Er is een funderingsonderzoek gedaan en daaruit bleek
dat er werking is tussen het oude en nieuwe gedeelte.
Maar nu komt het grote probleem dat de bisschop geen
toestemming aan het voormalige parochiebestuur wilde
geven om de kerk te laten restaureren.
Enquête
Er is toen een nieuw parochiebestuur gekomen, de Emmäus
parochie bestaande uit de Schans en de Burchtparochie,
en het bestuur heeft toen aan de parochianen het voorstel
gedaan om de twee kerken af te stoten en een nieuwe
kleinere kerk te bouwen. De Stichting BOUD heeft zich toen
ingezet om het voortbestaan van de kerk te verzekeren.
Er is een huis-aan-huis enquête geweest en daaruit bleek
dat meer dan 90% van de Uithoornaars wil dat de kerk
blijft bestaan omdat deze beeldbepalend is. Dit resultaat is
aangeboden aan B &W maar deze wil nog geen oordeel geven
en de politieke partijen wachten eerst het beeldkwaliteitplan
af wat weer te maken heeft met de omlegging van de N201.
De Stichting BOUD heeft de indruk gekregen dat de
gemeente niet meewerkt aan de sloop van de kerk.
Er is nu een sponsor gevonden die een onderzoek gaat
doen voor een passende herbestemming, maar daar is de
toestemming van de bisschop voor nodig.

• De acolieten rond 1950;
v.l.n.r. Wiebe Kindermans, Piet Bunschoten, Gerard Koeleman,
Kapelaan Ten Have, Gerard Egberts, Henk van Dierendonck,
Hans Rohling en Ernst de Beus

Door de Bond Heemschut is de kerk bekeken en hun
conclusie was dat de kerk waardevol is en het behouden
waard. Ook het orgel, gemaakt door Maarschalkerweerd,
,is natuurlijk al heel bijzonder. Dus alle partijen wachten
nu eigenlijk af. Wat gaat er gebeuren met deze kerk die
toch in de ogen van zovele Uithoornaars niet meer weg
te denken is in het beeld van het oude dorp?

* bron; boekje 200 jaar parochie Sint Jan Uithoorn.
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Qui Vive d1 doet goede zaken
Uithoorn - Afgelopen zondag 11
november speelde Qui Vive dames
1 uit op VVV. In tegenstelling tot
voorgaande jaren doet VVV het dit
seizoen verrassend goed: voor deze wedstrijd stonden ze op de vierde plaats, slechts een aantal punten onder Qui Vive en het beloofde
daarom een spannende wedstrijd te
worden.
Qui Vive kampte met een aantal
blessures, waardoor er wat aanpassingen in de opstelling gemaakt
moesten worden. De eerste minuten van de wedstrijd was het zoeken voor Qui Vive, waardoor er niet
scherp begonnen werd.
De dames hadden moeite goed uit
te verdedigen. VVV creëerden hierdoor wat kleine kansen, maar deze
werden niet benut. De dames realiseerden zich dat ze niet goed bezig waren en herpakten zich goed.
Door wat wisselingen in de opstelling werd Qui Vive steeds gevaarlijker. Ze lieten steeds aanvallender
hockey zien, waar kansen uit voortkwamen. Na ongeveer 20 minuten

kwam een snel genomen vrije slag
door Joady Szejnoga de cirkel in.
VVV dacht de bal nog weg te kunnen werken, maar Helen Bell onderschepte de bal en sloeg hard in
(1-0). Qui Vive drukte door en creëerden een aantal strafcorners. Eén
variant werd via de linkerkant ingeschoten.
Afgekeurd
De rebound kwam bij Charlotte Vega terecht. Zij haalde uit en via de
voet van een speelster van VVV belandde die in de goal. Het was echter onduidelijk of dat de scheidsrechter nu floot voor het doelpunt of
voor “shoot”. Na overleg werd Charlotte’s eerste doelpunt in dames 1
afgekeurd maar Qui Vive liet zich
hierdoor niet uit het veld slaan.
Begin tweede helft maakte Qui Vive
het veld groot en er ontstond meer
ruimte. Deze benutten de dames
goed. Vanaf rechts speelde de goed
spelende Helen Bell de in de as opgekomen Monique van der Knaap
aan, die vervolgens goed het over-

zicht hield en Joady Szejnoga in de
diepte wist te bereiken. Zij maakte
de 2-0.
Er volgde hierna een rommelige periode, waarin de dames de controle leken te verliezen. Het spel resulteerde in de spreekwoordelijke
knijpende billen bij de coach Etienne Spee. Een goed genomen corner
van VVV werd door een sublieme
redding van keepster Ellis Rondel
uit het doel gehouden.
De verdediging was vastbesloten de
nul te houden. Aan het eind van de
tweede helft kwam na een goede
pass van Helen Bell de bal bij Joady
Szejnoga terecht, die bij de tweede
paal deze met haar hoge backhand
intipte (3-0).Met deze 3-0 op het
scorebord en nog een paar minuten te gaan, speelden de dames als
sterk collectief de wedstrijd uit.
Coach Etienne Spee was tevreden
over de inzet van de dames en vooral dat dames 1 als team voor elkaar
vochten, wat resulteerde in drie gewonnen punten en aansluiting met
de huidige nummer één.

Qui Vive MA1 te sterk
voor Bloemendaal
Uithoorn - Qui Vive MA1 heeft
zich afgelopen weekend in de IDC
competitie goed weten te handhaven door Bloemendaal overtuigend
te verslaan met 1-0. IDC staat voor
Inter Districts Competitie en is een
tussenvorm tussen de topklasse,
waarin de dames van Qui Vive eerder in uitkwamen, en de landelijke
competitie.
Qui Vive MA1 treft in deze IDC competitie teams uit ondermeer Leiden,
Amersfoort, Bilthoven, Bloemendaal
en Rotterdam. Nadat Qui Vive vorige
week verloren had van SCHC, stond

zaterdag 10 november Bloemendaal
A1 op het programma. In de voorcompetitie had Qui Vive al met 1-0
verloren van Bloemendaal.
De dames waren zaterdag dus van
plan op revanche te nemen. Het
werd uiteindelijk een goede wedstrijd met kansen voor beide teams.
Het waren de dames van Qui Vive
die echter na 20 minuten een doelpunt konden maken: via Willemijn
de Bruin kwam Qui Vive op een 10 voorsprong. In de 2e helft was het
Bloemendaal dat meer druk gaf. Er

werd vooral op de helft van Qui Vive
gehockeyd en dat leverde een strafcorner voor Bloemendaal op. Bloemendaal wist deze te scoren, maar
de bal was niet buiten de cirkel geweest en de gelijkmaker ging dus
niet door.
Het laatste kwartiertje was nog erg
onrustig. Bloemendaal was vrijwel
alleen maar in de cirkel van Qui Vive en Qui Vive kwam hier moeilijk
uit. Gelukkig werd het laatste fluitsignaal gegeven en hielden de dames van Qui Vive de 3 punten in de
Kwakel.

Qui Vive heren spelen
gelijk tegen Eindhoven

DWS de Kwakel wint
spannende groepswedstrijd
De Kwakel - Woensdag 7 november organiseerde gymvereniging
DWS vereniging hun eerste echte
regiowedstrijd in de grote sporthal
van KDO in de Kwakel. Zevenentachtig kinderen van VDO Uithoorn,
ODI Leimuiden, De Zevensprong
Zevenhoven, Kwiek Nieuwveen en
DWS de Kwakel kwamen in actie tijdens de groepspringwedstrijd. De
kinderen werden ingedeeld op A en
B niveau.
Acht groepjes kinderen op A niveau toonden een grote variatie aan
sprongen op de kast met de reutherplank, de trampoline, trampoline
met kast en lange mat. De kinderen
kregen per groepje een cijfer van de
vakkundige jury. Al snel werd duidelijk dat het klassenverschil tussen de
groepen onderling niet groot was.
Het laagste gemiddelde cijfer was
7,0 en het hoogste gemiddelde cijfer werd behaald door VDO A2 en
DWS A1 beiden een 7,8. Zelfs het to-

taal van vier cijfers bracht geen echte winnaar. Pas na de totaal telling
van alle sprongen bij elkaar bleek
dat VDO 145,9 punten had gehaald
en dat DWS A1 met 147 punten in
totaal de eerste prijs een “gouden”
medaille mee naar huis kon nemen.
Het groepje bestond uit de volgende
kinderen (Coen Holland, Daan Buskermolen, Katja Bertoen , Isa Wessels, Tess de Beij en Lynn van Wees.
B niveau
Hierna lieten 4 groepjes met kinderen op B niveau hun sprongen zien.
Deze kinderen waren iets ouder en
de sprongen op dit niveau waren
moeilijker. In deze groepen was het
klasse verschil zo mogelijk nog kleiner.
Er waren drie groepjes met een gemiddeld cijfer van 7,8 en nu bracht
het totaal van de 4 cijfers het verschil tussen de tweede, derde en
vierde plaatst. DWS B1 bestaande
uit Quirine van Bijsterveldt, Lisan-

ne van Oosterhout, Anke Bertoen,
Maysa Broeren, Menno Schouten
en Bart Vermeulen haalde een gemiddeld cijfer van maar liefst 7,9 en
werd dus winnaar.
DWS leidster Bettie Sontrop, die de
wedstrijd op perfecte manier had
georganiseerd, was dus terecht
trots op de goede prestaties van
haar kinderen.
Na de uitreiking van de medailles en
cijferlijsten keken wij terug op een
zeer geslaagde wedstrijd debuut
en er zullen zeker nog meer evenementen plaats gaan vinden. Bent u
geïnteresseerd in ons gevarieerde
aanbod van gym, jazzballet en aerobic kijk op onze website www.dwsdekwakel.nl of bel naar Ilonka Oussoren tel. 0297-569179.
Natuurlijk kunt ook vrijblijvend een
keer een les meedoen zodat u zelf
kunt ervaren dat u bij ons op een
professionele manier goedkoop
kunt sporten.

Afzwemmen reddingsbrigade
Uithoorn -Op zaterdag 3 november
hebben de leden van de Uithoornse
Reddingsbrigade afgezwommen.
Ze moesten laten zien wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben geleerd. Niet alleen aan de examinator van de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenkelingen, maar ook aan een heleboel
familie.
Behalve de voor iedereen bekende
zwemslagen moesten ze natuurlijk
ook onderdelen van het zwemmend
redden laten zien, zoals bordjes duiken, klos of touw gooien, het uitvoeren van diverse bevrijdingsgrepen
en het vervoeren van een drenkeling.
De kinderen die al wat verder zijn,
moeten ook een redding uitvoeren
en de drenkeling uit het water halen, zorgen dat er een melding naar
het alarmnummer gaat en eventueel
eerste hulp verlenen. Daarom wor-

den er tijdens de opleiding ook theorie lessen en een (verkorte) EHBO
cursus gegeven. Al deze lessen worden verzorgd door een klein, maar
enthousiast team van instructeurs.
Diploma
Na een spannende middag, mochten de volgende kandidaten hun
KNBRD-diploma uit handen van
één van de instructeurs ontvangen.
Brevet 1: Sophie van der Beek, Jeroen Jrifat, Stijn Lagerberg, Lotte
Ketelaar, Astrid van der Maarl, Joyce van Tol, Marije Voskamp
Brevet 2: Lennaert Groen, Marco
Hoogenboom, Daniël Jrifat, Rolf Lagerberg, Andrea Veldman
Brevet 3: Julia van der Maarl, Koen
Smit, Marije van der Werf
Brevet 4 Mike van der Beek, Menno Drost, Patrick Tibboel, Leon Verlaan, Daan Voskamp, Thomas van
der Wals, Niels de Wit

Brevet 5: Danitza Audenaerde, Suzanne Horsch, Ronald Oosterhof,
Mariëlle Schoonderwoerd, Wendy
Verhoef
Brevet 6: Daniëlle Brian, Eline Koblens, Jeffrey Veldman, Ying Visser,
Astrid van der Wals, Joost van der
Werf
Certificaat zilver: Wilco van de Rotten, Dino Verhoef
Diploma A: Marjolein Negenborn,
Sigrid van de Rotten
Diploma B: Dennis Drost, Bernke
Hindriks
Na deze drukke weken van extra
goed oefenen, volgt er volgende
week een spelletjesavond, waarna er met frisse moed weer nieuwe
handelingen geleerd kunnen voor
het volgende afzwemmen.
Op 15 november beginnen we weer
met de nieuwe groepen.

Uithoorn - Na het spektakelstuk
van vorige week moesten de heren
van Qui Vive het afgelopen zondag
opnemen tegen de degradant uit
de hoofdklasse: Eindhoven. Qui Vive begon goed aan de wedstrijd, al
na een paar minuten deden de eerste kansen zich voor, met name voor
Tim van der Aakster en de van een
blessure terugkerende Mark Otto.
En al na 5 minuten kwam Eindhoven met 10 man te spelen, waardoor
Qui Vive nog meer kansen kreeg.
Onzorgvuldigheid zorgde er echter
voor dat deze overtalsituatie niet tot
scoren van Qui Vive leidde. Nadat
Eindhoven weer compleet was ging
het dan ook op zoek naar hun doelpunt en deze kwam er ook: uit een
van de spaarzame aanvallen wist

Eindhoven een strafcorner te forceren en deze ook fraai te verzilveren (0-1). Deze stand bleef ondanks
aandringen en een paar goede kansen van Qui Vive tot de rust gehandhaafd.
Kansen
Na de rust pakte Qui Vive het goede spel van de eerste 15 minuten
weer op. En dit resulteerde dan ook
in een doelpunt: een strafcorner van
Erik Otto zorgde voor de verdiende gelijkmaker. Na deze gelijkmaker bleef Qui Vive kansen creëren
maar ook nu was het de onzorgvuldigheid en het gebrek aan geluk dat
de ploeg parten speelde. Eindhoven
kwam 20 minuten voor tijd dan ook
op voorsprong. Door een aantal fou-

ten in de verdediging van Qui Vive
kon de Eindhovense spits simpel de
2-1 maken. Al snel hierop stelde Qui
Vive orde op zaken. Door een overtreding op de doellijn mocht Erik Otto de tweede van de middag maken
via een strafbal (2-2). Qui Vive ging
in het laatste kwartier nog op zoek
nog de winnende goal maar verder
dan een paar strafcorners en kansjes kwamen ze niet. Door dit gelijke spel en het verlies van Were Di
klimmen de heren van Qui Vive naar
plaats vier in de ranglijst. Volgende week staat de wedstrijd tegen
koploper Hurley op het programma,
voor veel jongens van Qui Vive een
speciale wedstrijd omdat dit een
weerzien is met veel oud teamgenoten en vrienden.

Geslaagd seizoen voor
Rallysport Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen weekend
heeft het Velocity One Rallysport
team uit Uithoorn deelgenomen aan
de Euregio rally in en rondom Hengelo. Deze laatste rally voor het Nederlands kampioenschap is al jaren
lang de afsluiter van het jaar, zo ook
voor dit team. De startlijst liet zien
dat Adri en Patrick en de rest van
het volledige team het moesten opnemen tegen 14 andere deelnemers
in de klasse, de klasse N4 was rijkelijk vertegenwoordig tussen de 107
andere deelnemers. Zaterdag ochtend werden de klassementsproeven die dat weekend gereden moeten worden goed verkend om zo later die dag en avond goede tijden
op de klokken te kunnen zetten.
Meteen was duidelijk dat vooral het
eerste deel van de rally verschrikkelijk glad was.
“Je tempo bepalen in deze omstandigheden is moeilijk, maar dat hebben we toch goed ingeschat met
zelfs een 13e tijd algemeen op de
laatste proef van de zaterdag avond.“
: aldus Adri. De zondag was droger
en mocht het team als 15e starten
en als 6e in hun klasse N4, dit naar
aanleiding van hun prestatie van de
avond er voor.
De eerste proef op Industrieterrein

Hengelo zuid werd mooi afgerond
met alweer een mooie tijd bij de eerste 15, met een zelfde tijd als Dennis
Kuipers in de voor hem nieuwe fabrieks Peugeot 207 S2000 N4.
Moeizaam
De overige landelijke proeven op
de zondag ging wat moeizamer. “de
voorkant van de auto is zoekerig in
de snelle bochten en een kleine trilling is voelbaar.” : dit meldt Patrick
aan het service team voor zij de laatste boucle van 4 klassementsproeven in gaan. Direct werd op de service de afstelling iets veranderd en

werden de wiellagers vervangen. De
tijden waren hierna een paar seconden sneller maar net niet genoeg
om de 15e plek algemeen en de 6e
in de klasse N4 vast te houden.
De strijd met Guy Woodcock uit Engeland en Martin van de Brink in de
Evo 8 waren spannend, helaas kon
het team niet anders dan deze heren
met respectievelijk 3 en 4 seconden
voor laten gaan.Toch werd heel verdienstelijk als 17e gefinished en een
keurige 7e plek in de klasse
behaald en mag het voltallige team
terug kijken op een lang en geslaagd weekend.
Foto : Henri Fidder

KDO D1 behaalde zege
Uithoorn - Onder begeleiding van
onze jeugd van de week, Brett Plasmeijer en Sanne Habets, begonnen de dames 1 van KDO afgelopen
zondag aan hun 2e zaalwedstrijd.
De dames speelden op eigen terrein
tegen VOC. In een gelijkopgaande
wedstrijd lukte het KDO uiteindelijke toch nog om de punten in De
Kwakel te houden. De einduitslag

was 16-12 in het voordeel van KDO.
KDO begon redelijk scherp aan
de wedstrijd, met een aantal fraaie
doelpunten maar ook enkele fouten
in de verdediging. Vooral de cirkelspeelster van VOC wist zich in de beginfase een aantal keren fraai door
de verdediging heen te werken. De
eerste helft was qua scoreverloop
erg spannend. KDO bleef VOC elke

keer een paar punten voor. De ruststand was 6-5 in het voordeel van
KDO. De tweede helft liet KDO VOC
af en toe langs zich heen gaan wat
zorgde voor een zeer spannende fase in de wedstrijd. De laatste 10 minuten waren voor KDO en resulteerde dan ook in een aantal zeer mooie
doelpunten wat uiteindelijk de zege
opleverde voor KDO.
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Uitverkocht huis in De Hoef

Toneelvereniging De Opregte
Amateur speelt ‘Lui zweet’

Ronald Arkesteijn heeft
‘Dorst’
Mijdrecht - Ronald Arkesteijn, 39
jaar oud en afkomstig uit den Haag,
is sinds 7 november de nieuwe vaste muzikaal leider van Dweilorkest
DORST. Tot voorheen werden de
repetities geleid door DORSTleider
Martin de Jong. Martin speelt zelf
in het orkest trombone. Trombone
spelen en tegelijk dirigeren, gaan
niet altijd even lekker samen. Vandaar dat op zoek is gegaan naar een
vaste instructeur.
Via via kwamen de mannen en
vrouwen van DORST bij Ronald terecht en werd hij gevraagd voor een
proefdirectie. Van meet af aan klikte het tussen Ronald en de groep.
Al snel werd besloten dat Ronald
‘DORST moest krijgen’. En niet onbelangrijk, ook Ronald ziet het helemaal zitten. Hij heeft de nodige
plannen en ideeën en popelt om ze
in praktijk te brengen.
Martin blijft als ‘MISTER DORST’
overigens ‘gewoon’ de DORSTleider
en manager (tel.: 06-22791517).
Ronald Arkesteijn…
Ronald speelt sinds 1982 trompet
en is begonnen bij Marchingband
St. Jacob. Ook heeft hij bij de Haagse Shell Harmonie, Bigband en het
Dixielandorkest gezeten. Daarnaast
heeft hij nog een half jaar meegespeeld met de Avant Courirs uit
Amersfoort.
In 1991 heeft hij auditie gedaan in
Carré voor Les Misérables. Ondanks
goede complimenten van de Jury is
hij helaas net niet door de selectie
gekomen.
Momenteel speelt Ronald bij the Residence Bigband en bij dweilorkest
Kap nah uit den Haag. Van laatstge-

De Hoef - Of het nu kwam omdat
het stuk in het voorjaar goed ontvangen was, of omdat de faam het
huidige stuk al vooruitgegaan was,
in ieder geval waren beide voorstellingen van de toneelvereniging “De
Opregte Amateur” al in de voorverkoop helemaal uitverkocht en dat
hadden ze nog niet eerder meegemaakt! Hoewel helaas enige mensen teleurgesteld moesten worden
omdat ze geen kaarten gereserveerd hadden, gaf het het gezelschap een kick tweemaal voor een
bomvolle zaal te spelen. Als nieuw
element in de voorstelling werden
tijdens het spel een aantal filmpjes
vertoond om het verhaal op een
speciale manier levendig te maken.
Het stuk ging over een familie, waarin werken een onbekend fenomeen
was en die, om aan geld te komen,
meedeed aan het televisieprogramma ‘Kom van de bank af’ met als
hoofdprijs een miljoen euro.
Zowel moeder Arie (Bep Kandelaar)
als haar vijf kinderen (van vijf verschillende vaders…) kregen van de
televisiepresentatoren (Anneke Hogenboom en Monica Boone) te horen, dat ze binnen veertien dagen
aan het werk moesten komen om
voor het geld in aanmerking te komen. Dus dat werd vacatures zoeken en solliciteren.

de huiskamer op het toneel verliet
om naar zo’n bedrijf of winkel te
gaan nam het filmpje het over door
het buitengebeuren op locatie te laten zien; en als op het witte doek de
werkzoeker weer terug kwam, ging
het licht weer aan en stapte hij of
zij de huiskamer weer in. Zo sloten
spel en film naadloos op elkaar aan.
Hilariteit alom toen Karel (Ronald
Wieman) in de film in een sloot belandde en daarna druipend op het
toneel kwam.
Filmpje
De filmpjes waren al ruim een
maand geleden opgenomen en dat
was bij sommigen niet onopgemerkt
gebleven; mogelijk heeft dat de extra reclame gemaakt om de zalen
vol te krijgen.
Bovendien hadden de winkels en
bedrijven enthousiast meegewerkt
en zo maakten bakker Geurt en juwelier Swaab hun filmdebuut! Zoon

Twan (Dennis Sassen) wordt ‘hoofd
Alumillimumum’ bij Pothuizen Recycling in Amstelhoek, de dochters
Charlene (Belinda Wahlen) en Evy
(Bianca Kempers) komen aan de
bak bij resp. Johnson Wax en de bibliotheek.
Overigens slaagde de familie er niet
in om op tijd aan het werk te komen
en zag het miljoen aan zich voorbij
gaan. Maar zoonlief Bart (Remco
Hoogervorst) herinnert zich de lessen van zijn criminele vader (Harry
Bakker) en via chantage van Charlene’s vader (Winfried Achterberg)
halen zij toch de buit binnen, zelfs
de buren (Annet van der Meer en
Toni – hik – van Bemmelen) pikken een graantje mee. Na afloop
bleek uit de hartverwarmende reacties uit de zaal, dat De Opregte
Amateur wederom vol in de roos
had geschoten met deze opvoering
van “Lui Zweet” dat geschreven was
door Vincent van Rijsewijk.

Banen zoeken
Het aardige was dat de banen gezocht en gevonden werden bij allerlei bedrijven en winkels in De Hoef,
Mijdrecht en Amstelhoek, wat de
herkenbaarheid en de betrokkenheid van het publiek enorm verhoogde. Daar werden ook de filmpjes ingezet: als een van de spelers
noemde was hij 10 jaar muzikaal leider. Kap nah behoort tot de betere
dweilorkesten van Nederland.
Muziek is zijn passie…
Ronald is geen beroepstrompettist, maar heeft wel semiprofessionele plannen. Hij arrangeert al vanaf
zijn 17e en heeft inmiddels heel wat
nummers op zijn naam staan. Muziek is zijn passie. Zo valt hij regelmatig in bij popbands, bigbands en
andere orkesten. Zijn grootste uitdaging is momenteel de band ‘Funk
u Bine’. Dit is een Soul Funkband die
muziek speelt van de Amerikaanse popgroep Tower of Power. Hier
speelt hij met voornamelijk professionals.
Op hoger plan…
Zijn DORST naar meer, zo liet hij
ons weten, zal in het begin liggen
bij het op een hoger plan brengen

van het samenspel. Muziek maken
is per slot van rekening meer dan alleen je partijtje spelen. En niet minder belangrijk, hij gaat met de groep
werken aan dynamiek, techniek en
zaken als luisteren naar elkaar en
balans brengen binnen het orkest.
DORST wil uitgroeien naar een middelgroot en kwalitatief goed dweilorkest. Gezien de kwaliteiten van
Ronald gaat dit zeker lukken.
Wil je eens een repetitie meemaken?
Kom dan gerust eens kijken in het
clubgebouw van V.I.O.S. De mannen
en vrouwen van DORST oefenen
daar om de week op de woensdagavond. Op de site www.dweilorkestdorst.nl kun je op je gemak bekijken
wanneer de repetities en optredens
zijn. Als je van tevoren even contact
opneemt met DORSTleider Martin
de Jong, 06-22791517, dan zullen ze
je met open armen ontvangen.

ACAP, van ramen wassen tot gevelreiniging

Begeleiding nieuwbouw
zwembad door Drijver &
Partners/BBN
De Ronde Venen - Het college
heeft besloten opdracht te geven
aan adviesbureau Drijver & Partners/BBN voor de begeleiding van
de ontwerp- en realisatiefase van
het nieuw te bouwen zwembad. In
maart 2006 is er door de gemeente aan 7 bureaus gevraagd een offerte uit te brengen voor de begeleiding aanbesteding ontwikkeling en
exploitatie van het nieuwe zwembad en het vervolgtraject. Op basis
van de uitgebrachte offertes werd
de opdracht verstrekt aan Drijver en

Partners/BBN. De voorgaande fase,
de trajecten rondom de begeleiding
aanbesteding, ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe zwembad,
zijn afgerond. De laatste fase die nu
in gaat is de ontwerp- en realisatiefase. Uiteindelijk zal het proces leiden tot bestekken en tekeningen die
de basis vormen voor de realisatie.
De belangrijkste zorg van de gemeente betreft de kwaliteit van het
plan in relatie tot het beschikbare
budget en de beoogde planning.
Deze kwaliteit is in de voorgaande

fasen beschreven en kan steeds gedetailleerder worden vastgelegd. De
taak van de gemeente is vooral gericht op de bewaking van de overeengekomen kwaliteit. De gemeente wordt ook voor deze periode tot
aan de start bouw en de realisatie
van het nieuwe zwembad begeleid
door de externe deskundige. De extern deskundige ondersteunt de gemeente bij het proces van het ontwerp en de realisatie van het zwembad. Het streven is om het zwembad
eind 2009 op te leveren.

Gino - nog een échte
glazenwasser
Mijdrecht - Drie jaar geleden
startte Gino van t’ Land in Mijdrecht
met zijn eigen glazenwassersbedrijf.
De kwaliteit van zijn werk was dermate goed dat hij in korte tijd een
groot klantenbestand in de regio
heeft opgebouwd. En wat meer is,
Gino hanteert het credo ‘afspraak is
afspraak’ en stelt aan zichzelf hoge
eisen waar het uitvoeren en de kwaliteit van het werk betreft. Steeds
vaker werd hem door opdrachtgevers gevraagd naast het werk als
ramen lappen nog meer reinigingswerkzaamheden te verrichten. Zoals
het schoonmaken van houtwerk en
kunststof puien, dakkapellen, gevels
reinigen (grafitti!), klimop van muren
te verwijderen en rondom het pand
of op het terras onkruid weg te halen. Intussen vormt dit geheel een
totaalpakket aan werk dat Gino voor
zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers als project of in aparte onderdelen uitvoert. Een en ander
verenigd in ACAP, dat staat voor ‘As
Clean As Possible’ (window cleaning & house caring). Een Engelse
benaming omdat naast autochtone
ook buitenlandse opdrachtgevers,
onder meer in Amsterdam, van zijn
diensten gebruik maken. De werkzaamheden zijn toegesneden op
het schoonmaken van panden of
onderdelen daarvan in de breedste
zin van het woord, zowel bij particulieren als bedrijven. Niet te vergeten ook in situaties na oplevering bij
nieuwbouw.
Grondig schoon
‘Schoonmaken’ behoort dus tot de
kernactiviteiten van ACAP. Opvallend is dat dit voornamelijk op ambachtelijke wijze wordt uitgevoerd
waar zoiets kan en ook zo moet gebeuren. “Je kunt niet overal zonder
meer ergens een hogedrukspuit op
zetten, Het object wordt dan welis-

waar snel schoon, maar in sommige gevallen beschadig je daarmee
het materiaaloppervlak waardoor
het steeds sneller vuiler wordt omdat je de structuur aantast. Om die
reden zoeken we per project eerst
uit welke schoonmaakmiddelen en
-methoden het meest geschikt zijn
om te worden gebruikt,” legt Gino
uit die bij al zijn werkzaamheden en
planning wordt gesteund door zijn
zaken- én levenspartner Sadija Khedoe. Zij zorgt voor de juiste planning
van werkzaamheden, de communicatie met opdrachtgevers en de reclame. Bij de wat grotere projecten
gaat zij mee op locatie.
Sadija schroomt daarbij niet om de
handen uit de mouwen te steken om
op 14 meter hoogte bijvoorbeeld ramen te wassen of aangroei van een
gevel te verwijderen. “Wij verzorgen
op afspraak het complete onderhoud van het pand, binnen en buiten. De opdrachtgever heeft er geen
omkijken naar. Wij gaan net zolang
door totdat alles grondig schoon is.
Zoals Gino al zei leggen we de lat

daarbij voor onszelf behoorlijk hoog.
En als het moet werk ik mee op locatie als het om een grote klus gaat.
En bij het ramenwassen maken we
altijd het houtwerk of de kunststof kozijnen en vensterbanken óók
schoon. All-in dus.
Wij doen alles op afspraak en hebben geen ‘wijk’, zoals veel glazenwassers die er bijvoorbeeld op na
houden. Je bent dan veel vrijer in je
doen en laten en het voorkomt problemen doordat je nooit in de wijk
van een collega zit. Op die manier
hebben we een vast klantenbestand
van particulieren en bedrijven opgebouwd.” Aldus Sadija die samen
met Gino kantoor aan huis heeft in
Mijdrecht.
Belangstellenden kunnen ACAP
bellen voor nadere informatie en/of
een vrijblijvende prijsopgave vragen
voor bepaalde werkzaamheden. Tel.
0297-288558 of 06-18585648/ 0642272695. E-mail: acap@casema.nl.
Of bezoek eerst de website:
www.acap-cleaning.nl.

Ondanks harde storm op zee is de Sint op koers

Sinterklaas komt met de
boot om 10.00 uur aan
Uithoorn – Een beetje bibberend
en met een wat ziek klinkend stemmetje vertelde gisteren de hoofdpiet
van Sinterklaas, dat het schip van
Sinterklaas de enorme storm van de
afgelopen week, goed heeft doorstaan.
Ze denken zelfs dat ze, als ze de komende dagen wat harder doorvaren,
toch nog keurig netjes op tijd, zaterdagochtend om tien uur, in Uithoorn
aan kunnen meren aan de Wilhelminakade.
Piet vertelde wel dat er toch ook
wel een boel pieten een beetje zeeziek waren geworden en dat Sinterklaas het ook niet echt fijn vond.

Maar gelukkig is het een heel sterk
schip en is alles heel gebleven, Dus
geen angst, kom zaterdagochtend
a.s. allemaal met je papa, mama,
opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes naar Uithoorn om de Sint en zijn
Pieten welkom te heten.
Zorg dat je op tijd bent, want het is
altijd erg druk en als je een beetje
op tijd komt heb je een goed plaatsje en als de Sint er nog niet is... het
is al heel gezellig met muziekpieten,
die gezellige sinterklaasliedjes zingen.
Burgemeester
Als Sinterklaas dan aangekomen is

wordt hij verwelkomd door de burgemeester en daarna gaat hij richting winkelcentrum Amstelplein,
waar hij zo ongeveer om 11.00 uur
verwacht wordt en... daar delen de
pieten alvast wat cadeautjes uit aan
de kindjes.
Hierna gaat Sinterklaas even wat
eten en uitrusten en brengt hij om
13.00 uur ook nog een bezoek aan
winkelcentrum Zijdelwaard.
En zet vast in de agenda... Op donderdag 6 december kunnen jullie
Sinterklaas en zijn Pieten uitzwaaien.. Hoe dat gaat, dat lees je nog later in deze krant.
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In Uithoorn (vr.), Aalsmeer (ma.) en Amstelveen (di.):

GRATIS* ruit repareren
Regio - *Gratis Voorruit Repareren
en Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel uit. De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium
alsnog door, ook nog na één of twee
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde van
een eigen risico van normaal 136,euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco
of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Doorscheurkans sterretjes minstens 50%: ook in de herfst!
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen, mede door harde
wind, zware regen- en hagelbuien
en vooral de eerste nachtvorst veroorzaakt. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede, verlijmde voorruit. Een zwakkere voorruit betekent dus een zwakkere auto. Breuken in het glas verzwakken de voorruit. Door temperatuurswisselingen (afkoeling door
plotselinge regen- en hagelbuien
en nachtvorst enerzijds en het opwarmen van de voorruit door de
autoverwarming anderzijds) ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt
uit technisch onderzoek! Tijdige reparatie van een ster is daarom zeer
aan te raden. Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Automark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Voor de klant zijn er geen
kosten of moeite verbonden aan
ruitreparatie. Als Automark uw ruit
repareert, heeft u geen eigen risico

en geen no-claimverlies. Automark
gebruikt voor reparatie de meest
moderne harsinjectie-methode en
geeft op alle reparaties levenslange
garantie! Bij ruitreparatie moet de
geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15,- euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5,- euro extra wordt een speciale
reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Gratis Voorruitinspectie in
Uithoorn (vr.), Aalsmeer (ma.)
en Amstelveen (di.)
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Uithoorn op vrijdag,
in Aalsmeer op maandag, en in Amstelveen op dinsdag voor een actie
Ruit Repareren/Kenteken Graveren.

Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspecteerd en krijgt men een deskundig
en vrijblijvend advies m.b.t. eventuële beschadigingen. Men hoeft niet
van te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit
is voor WA-Plus, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u wacht/winkelt!
U kunt terecht van 09.00 tot 16.30
uur in:
Uithoorn:
vrijdag 16 november op de parkeerplaats van het Potgieterplein aan de
Potgieterlaan
Aalsmeer:
maandag 19 november op de parkeerplaats van het Raadhuisplein
Amstelveen:
dinsdag 20 november op de parkeerplaats van sporthal ‘de Meerkamp’, hoek van der Hooplaan/
Sportlaan
Bij regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent en
gele bus van Automark.

R.O.M. koor verrast weer
met prachtige Maske in Blau!
De Ronde Venen - Op 2 en 3 november gaf het Regionaal Operetteen Musical koor in Partycentrum De
Meijert een uitvoering van de operette Maske in Blau.
Het publiek, dat in ruime mate was
gekomen, kon genieten van een
prachtig kijk- en luisterspel.
Het is bekend dat het toneel van
De Meijert niet veel mogelijkheden
biedt voor dergelijke producties.
Wat echter met veel inventiviteit
hier gepresteerd werd verdient een
groot compliment! Spelen op 2 podia, zodat decorwisselingen op het
donkere gedeelte konden plaatsvinden, was een vondst.
De decors zelf zagen er prachtig
uit, was heel veel zorg aan besteed,
maar ook de kleding moet zeker genoemd worden. Als leden dit alles
in eigen beheer maken is de liefde
voor de vereniging heel groot. Compliment!
Gezongen
De kunstschilder Armando in dit
stuk werd gezongen door de tenor
Edwin van Gelder (een gastrol), die
samen met zijn Evelyne, gezongen

door de sopraan Charlotte Tielrooij,
een heerlijk liefdespaar vormde. De
scène in het atelier, waar Armando achter de identiteit van Evelyne
komt, was van grote vocale klasse.
Sylvia Verwey zette een pittige Juliska neer met een flinke dosis paprika, daarbij geholpen door Frank
Verkerk als Seppel en Sander Koster
als Kilian, een komisch duo dat voor
veel gelach zorgde. Zang en spel
vloeiden moeiteloos in elkaar over.
De Major Domus van Evelyne, Gonzala, werd zeer geloofwaardig vertolkt door Jacqueline Vergeest die
met haar argwaan al heel snel de
kwade genius in dit stuk, Pedro dal
Vegas, doorhad. Jan Tielrooij die
voor deze gemene taak stond kweet
zich hier uitstekend van. Toch maar
goed dat zijn louche plannen de
mist ingingen.
Wervelwind
Als wervelwind fungeerde Peter
Ranzijn, die als Markies Cavalotti
een geweldig feest gaf, gearmd met
steeds nieuwe schoonheden, de dames van het ballet.
Een leuk idee om deze balletmeis-

jes van Jazzballetschool Nicole niet
alleen in te zetten als ballet, dat ze
met veel flair dansten, maar ook
kleine rolletjes te laten invullen.
Als Argentijnse waardin vertolkte Ellen Raadschelders Mama Lola. Heerlijk zoals ze tekeer ging in
Spaanse bewoordingen.
Martijn Ranzijn als krantenjongen
wist zijn nieuws goed te verkopen,
al gaf hij het gratis weg, Nellie Bos
was een ingetogen non, Rob Woerdeman een Postbode die zich het
telegram van het brood liet eten en
Marion van Nieuwkerk een perfecte
hotelreceptioniste.
We zagen niet eerder het koor zoveel bewegen en dansen en ze bewezen niet alleen de zangkunst
goed te beheersen maar ook andere
kwaliteiten te hebben.
De regie was in handen van Toine
Paauwe die zeer vindingrijk met de
mogelijkheden is omgegaan. Rutger
van Leyden dirigeerde het verdienstelijk spelende orkest, het Ensemble Con Brio dat uit 32 musici bestond.

Horeca Uithoorn presenteert twee gezellige avonden:

Beaujolais primeuravond
en een Hollandse avond
Uithoorn – De komende weken is
het weer volop genieten bij diverse
Uithoornse horeca ondernemers.
Donderdag 15 november a.s kunt
u vanaf 17.00 uur terecht bij café ’t
Fluitje, café de Gevel en Het Oude
Spoorhuis voor de Beaujolais Primeur avond.
Op zaterdag 24 november is het helemaal feest in Uithoorn. Dan presenteert de Uithoornse horeca voor
het eerst een Hollandse avond met
veel gezellige smartlappen. Live optreden van band en zangers en zan-

geressen. Dit mag u niet missen.
Het start om 21.00 uur en de toegang is gratis. Waar en wat kunt u
verwachten: In café de Gevel treden
deze avond Ben Valkenburg en Emmie Brouwer op. Zij zingen hoofdzakelijk Nederlandstalig met een repertoire van ruim 500 liedjes.
Bij café Drinken en Zo treedt op
Dick Huis en er is nog een gast optreden. Onder de Amsterdammers
is Dick zeker geen onbekende. Hij
heeft 29 jaar bij ’t Hof van Holland
gespeeld.

Bekende
Bij café ’t Fluitje kunt u gaan genieten van Danny en Michel. Voor de
Uithoornaars in de tussentijd twee
bekende jongens. In café de Herbergh treedt Martin op, ook zeker
geen onbekende in Uithoorn.
Zo was hij al meerdere malen te horen tijdens de Tropical Night. In het
Oude Spoorhuis tenslotte wordt een
Karaoke avond gehouden met een
happy sound. Hier begint het niet
om 21.00 uur, maar om 22.00 uur.

Kwik-Fit Autoservice nu
ook dicht bij huis

Op de foto de gelukkige winnaars: van links naar rechts: Britt met haar nieuwe Mylo vrienden, Amber en Juliette

Winnaar Mylo & Friends
actie Van Hilten bekend
Uithoorn - De afgelopen weken
kreeg je bij van Hilten Kantoorinstallaties bij aankoop van Mylo-artikelen een formulier. Hiermee maakte je kans om de reuze Mylo-knuffels te winnen, en er werden dan
ook heel wat formulieren ingevuld.
De elfjarige Britt van Scheppingen
uit Mijdrecht is de gelukkige winna-

res. Zij mag voor Mylo en zijn vrienden Bo en Zippy een mooi plekje
zoeken bij haar thuis! Naast de grote knuffels werden nog twee troostprijzen verloot.
De driejarige Juliette van Duivenbooden en de zesjarige Amber Bos
(beiden uit Uithoorn) mochten allebei een kleine Mylo-knuffel in ont-

vangst nemen. De uitslag van de
tekenwedstrijd die tijdens de kinderboekenweek gehouden werd is
ook bekend: winnaars zijn Sybine
den Hartog (8 jaar) en Tom Groen (5
jaar). Zij hebben inmiddels bericht
gehad en hun winnende tekeningen
hangen deze week in de etalage bij
van Hilten.

Uithoorn - Sinds 25 oktober jl. heeft
Kwik-Fit Autoservice haar 184ste filiaal geopend in Uithoorn. De nieuwe vestiging is gesitueerd in een
voor dat doel door Kwik-Fit geheel
verbouwde hal naast Doe het Zelf
bouwcentrum Boss aan de Wiegerbruinlaan tegenover autobedrijf
Maas. Vijf vakkundig opgeleide personeelsleden zorgen voor de uitvoering van een breed aanbod aan mogelijkheden voor auto-onderhoud
van nagenoeg alle merken. Daaronder bandenservice, vervangen van
uitlaatsystemen, olie verversen, remrevisies, onderhoud van airconditioningsystemen, accucontrole en nog
veel meer. Een en ander separaat
uitgevoerd of in combinatie met een
kleine of grote onderhoudsbeurt tegen vaste lage prijzen. In de meeste
gevallen op basis van ‘klaar terwijl
u wacht.’ Automobilisten kunnen in
principe dus zonder voorafgaande
afspraak bij Kwik-Fit terecht, al hoewel het in de praktijk toch handig
is bij een grote beurt inclusief APK
een afspraak te maken. Dat scheelt
wachttijd ter plaatse. Kwit-Fit is het
grootste RDW-erkende APK-keuringsstation van het land voor alle merken auto’s. Een APK-beurt
is gratis bij een grote onderhoudsbeurt. Hierbij wordt de auto op meer
dan negentig punten gecontroleerd.
Bij een kleine beurt zijn dat er ruim
twintig. Bij Kwik-Fit kan men ook terecht voor montage van winterbanden. De zomerbanden kunnen door

Kwik-Fit op verzoek worden opgeslagen totdat de nieuwe zomerperiode weer aanbreekt. Wie daar prijs
op stelt kan van te voren bij Kwik-Fit
offerte opvragen voor een set winterbanden, bandenwissel en opslagmogelijkheden.

drachtgever thuis of op het werk.
Reparatie is meestal kosteloos omdat het bij de autoverzekering is inbegrepen. Ook administratief regelen wij dat helemaal. Indien nodig
vervangen wij de kapotte ruit. Men
kan gratis bellen 0800-7007.”

Concurrerend
“Wij onderhouden hier alle soorten
personenauto’s en lichte bestelauto’s. Onze tarieven zijn zeer concurrerend waardoor men bij ons vaak
een stuk goedkoper uit is dan elders. Iedereen kan ons vrijblijvend
bellen voor een kostenindicatie
voor bepaalde werkzaamheden en
dat dan zelf controleren en vergelijken. Prettig is ook dat autobezitters hier in de regio nu niet meer
helemaal naar de Legmeer in Amstelveen hoeven rijden om naar een
Kwik-Fit onderhoudspunt te gaan,”
deelt vestigingsmanager Ron Koek
ons desgevraagd mee. “Wij zijn bij
wijze van spreken nu om de hoek
bereikbaar, ook voor inwoners van
De Ronde Venen. Veel automobilisten weten het misschien niet, maar
wat wij eveneens doen is voorruitreparatie als de voorruit is beschadigd
door steenslag. Het sterretje wordt
vakkundig door onze specialisten
gerepareerd en wij geven daarop
levenslange garantie. Voor wie niet
in de gelegenheid is met de auto bij
ons te komen is dat geen probleem.
Zonder meerprijs repareren wij ook
op de aangegeven locatie bij de op-

Kwik-Fit komt dikwijls in de aandachtsfeer vanwege interessante
aanbiedingen. Bijvoorbeeld met een
bandenaanbieding waarbij men bij
vier gemonteerde nieuwe banden er
slechts drie hoeft te betalen. KwikFit heeft overigens nagenoeg alle
typen en merken banden op voorraad. Daaronder zal ongetwijfeld ieders favoriete merk te vinden zijn.
Verder kunnen zij die dat wensen
hun banden laten oppompen met
stikstof. De banden blijven daardoor
bij temperatuurwisselingen beter op
spanning.
Wie meer wil weten over het aanbod
en de mogelijkheden van Kwik-Fit
vindt hierover meer informatie op de
uitgebreide website: www.kwik-fit.
nl en voor winterbanden www.winterbandenservice.nl.
Maar men kan ook vrijblijvend bij de
Kwik-Fit vestiging aanlopen op de
Wiegerbruinlaan 79 in Uithoorn om
zich te oriënteren met behulp van
gratis foldermateriaal.
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.00
tot 17.30 uur; za van 8.00 tot 17.00
uur. Voor het eventueel maken van
een afspraak of nadere inlichtingen
belt u 0297-525707.
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Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd,
34 door de gemeente beschermd, 25 potentieel door
de gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor
monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.

Een door de gemeente beschermd monumentaal object
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit was
anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We
tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in De
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

Leerlingen s.g. Thamen verrast
met gratis werkkleding
Uithoorn - De leerlingen van de
vakgerichte opleidingen bouwtechniek en elektrotechniek zijn door
Bouwbedrijf UBA en Elektrotechnisch bedrijf Mega B.V. in nieuwe
werkkleding gestoken. Met deze
gaven toonden deze bedrijven hun
bijzondere interesse in het VMBOonderwijs, iets waar de directeur
van de scholengemeenschap Thamen, de heer Jägers, bij het in ontvangst nemen van de kleding zijn
grote waardering voor uitsprak.
Elk jaar studeren op de scholengemeenschap Thamen zo’n 75 aankomende vaklieden, zowel jongens als meisjes, af in vier technische vakrichtingen: mechanische
(metaal)techniek,
bouwtechniek,

elektrotechniek en voertuigentechniek. Oud-leerlingen van Thamen
stromen steeds meer door naar belangrijke en noodzakelijke functies
in bedrijven in Uithoorn en omgeving. Er is veel vraag naar gemotiveerd en goed opgeleid personeel.
Als vakman of vakvrouw kan je in
diverse praktische beroepen een
goedbelegde boterham verdienen.
De meisjes op de foto hebben gekozen voor de opleiding bouwtechniek en zij zullen zich na hun eindexamen verder gaan bekwamen op
de Meubelmakersvakschool te Amsterdam.
Samenwerking
De directeur van Bouwbedrijf UBA,

de heer Huik, die vergezeld werd
door het hoofd Personeelszaken,
de heer De Veld, en de bedrijfsleider van Mega B.V., de heer Zeeman,
onderstreepten het belang voor hun
bedrijven van een goede samenwerking met het VMBO-onderwijs
en de scholengemeenschap Thamen in het bijzonder.
Door de opleiding op Thamen te
steunen kunnen zij later profiteren
van de vakkennis van de oud-leerlingen van de school.
De leerlingen waren zichtbaar blij
met hun nieuwe outfit en dat zal ook
gelden voor hun ouders, die de kosten voor noodzakelijke werkkleding
nu niet zelf hoeven te maken.

Een van de oudste monumenten in de gemeente De Ronde Venen

Demmerik 7-9 te Vinkeveen. Een monumentale dwarshuisboerderij met drie sterren. Rechts er naast een grotendeels houten zomerhuis. De boerderij dateert van 1875 en is gebouwd in opdracht van Bernard Koeleman
veehouder te Vinkeveen ter vervanging van een oudere boerderij. De eerste steen werd gelegd door de toen 11jarige J.B. Koeleman op 14 juli 1875. Het achterhuis is waarschijnlijk in 1913 herbouwd, het zomerhuis is nog
veel ouder en moet ergens in 1800 zijn neergezet. Foto: Nico van Eijk.

Helena Basilova en Irina
Parfenova geven concert
Mijdrecht - Op vrijdagavond 23 november geven de bekende concertpianiste Irina Parfenova en haar niet
minder bekende dochter Helena Basilova een concert op twee vleugels
in de Janskerk te Mijdrecht. Op het
programma staan composities van
J.S. Bach, W.A. Mozart, D. Milhaud
en S. Rachmaninov. Helena zal solo van S. Prokofjev het ballet Assepoester spelen. Het concert begint
om 20.30 uur

Vierde C’ Captain Piet’
nu in de handel
Uithoorn - Met z’n drieën hebben
ze het weer voor elkaar gebokst:
een cd met Sinterklaasliedjes op
bestaande nummers met dit jaar
zelfs twee eigen nummers van Leon. Want die drie zijn het namelijk:
Cees Disseldorp, Leon Pothuizen en
Sharon Henneken. Hoe is het allemaal begonnen. “We hebben eigenlijk voor de grap een aantal jaren
geleden, om precies te zijn in 1996
een tekst gemaakt op het liedje Macarena.
We zijn toen de studio ingedoken en
hebben vijftig cd’s gemaakt en die
uitgedeeld aan de vrijwilligers van
de Stichting Sinterklaasactie. Want
wij zijn allemaal vrijwilliger bij die
stichting” vertelt Cees Disseldorp
die een eigen opnamestudio heeft
en samen met Leon schrijft hij wel
eens wat voor groepen.
“Het succes van de Macarena was
zo groot en mensen vroegen ons of
we nog meer liedjes wilden maken.
Maar ja we moesten wel een naam
hebben en zo werd ‘Captain Piet’geboren”.
Opbrengsten
Vanaf het begin waren de opbrengsten voor het goede doel. Ook natuurlijk omdat al de opbrengsten van de
Stichting Sinterklaasactie eveneens
voor een goed doel zijn. Martin Vermeij van de Stichting Sinterklaasactie vertelt dat zij destijds in 1961 be-

gonnen zijn met inzamelen van geld
voor de nieuwe Burchtkerk.
De opbrengst was een luttel bedrag
820 toen nog guldens waarvan 150
gulden naar de kerk ging en de rest
werd besteed aan kleding en attributen. “In 1962 zijn we toen officieel
begonnen met een bestuur.
We zijn begonnen met zes mensen
en inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 160 vrijwilligers die allemaal in groepen zijn onderverdeeld
die ieder hun eigen taak hebben. De
Stichting verzorgt niet alleen de intochten van Sinterklaas in Uithoorn
en de Kwakel maar ook in Amstelhoek en Vinkeveen”.
Cadeautje
Verder brengt de Stichting in samenwerking met de gemeente prodeo bezoeken en brengen een cadeautje met Sinterklaas bij diegenen
die een steuntje wel kunnen gebruiken. Cees Disseldorp vervolgt: “We
hebben in totaal drie cd’s gemaakt.
De opbrengst van de eerste cd was
voor het ziekenhuis Amstelveen en
wel de kinderafdeling.
Wij hebben toen een videorecorder
geschonken met videobanden met
tekenfilms, een lego-tafel en een
nat/droog tafel waarbij je in zand
water kunt laten lopen zodat de kinderen lekker kunnen rommelen. Een
andere keer was de opbrengst voor
de inrichting van de Biezenwaard,

Moeder en dochter
Irina Parfenova begon haar muzikale carrière in haar geboortestad Moskou. Zij rondde haar studie in 1987 met succes af aan het
befaamde Guesin’s Muziek-Pedagogisch Instituut. Voordat zij zich
in 1990 in Nederland vestigde, gaf

de Johan Cruyff Foundation en voor
Villa Joep (een organisatie voor de
bestrijding van kinderen met kanker). “Eigenlijk is de opbrengst altijd
voor een goed doel wat met kinderen te maken heeft”aldus Cees Disseldorp. De namen van de cd’s hebben we zelf verzonnen. Zo heette de
eerste cd ‘Hé, Ho, Sinterklaas’.

après ski gebeuren ‘Klungelpiet’en
tien tenslotte is instrumentaal en
werd destijds bij het voetballen uitgebracht en is ook in jump style met
de naam ‘Tatuta’. Er zijn in totaal
3000 stuks en hij is nu al populair”
constateert Cees.
“We hebben al bestellingen gekregen van de Helder tot Maastricht.
De nieuwe cd werd op 4 november aan wethouder Monique Oudshoorn uitgereikt door Leon die vertelde dat helaas Sinterklaas en zijn
pieten niet aanwezig konden zijn
want die moesten de boot schoonmaken. “Het is niet allemaal even
voorspoedig gegaan.

Bekend
De tweede cd ‘Volg de Pieten’, de
derde ‘Wie gaat het dak op’en deze
cd heeft de titel ‘Paarden, pepernoten & Pietenpraat’meegekregen. Het
goede doel voor deze cd is nog niet
bekend. “Meestal beginnen we al in
april/mei met de voorbereidingen
maar dit keer ging het wat sneller
en zijn we pas in augustus begonnen. Op de vierde cd staan negen
nummers waarvan het eerste nummer een bekend Sinterklaasliedje is
maar dan in jump style ‘Jump maar
binnen’, nummer twee is: ‘Maak me
gek’van Gerard Joling, drie “Dierentuin’een eigen nummer. Vier:
‘Alle noten zijn op’ van Olivia Newton John met John Travolta van het
nummer You’re the one that I want,
nummer vijf: Jantje Smit ‘Als de boten weer gaan stomen’’ , zes is weer
een eigen nummer ‘Maar op zaterdag’, zeven een persiflage op gebroeders Co, acht is Superklaas op
een nummer van Abba ‘Dancing
queen’, negen is een nummer uit het

Een zangeres die haar stembanden
kwijt was, een zanger die niet te bereiken was, een drukker die pagina’s
kwijt was maar het is toch gelukt”.
De wethouder had goede herinneringen aan de vorige cd’s en sprak
van een Uithoorns cadeautje.
Cees Disseldorp meldt nog dat zij
een eigen website hebben www.
captainpiet.nl met een biografie en
een discografie en uiteraard is er
een webwinkel waar je vanaf zeven november de nieuwe cd on-line
kunt bestellen.
Verder ligt de cd ook in verschillende winkels zoals Krijtenberg in
het Oude Dorp, bij slager Stronkhorst op het Amstelplein, eveneens
bij Krijtenberg in Zijdelwaard en bij
CSU (een computershop).
In De Kwakel bij slagerij van Eijk en
verder in Aalsmeer, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. De prijs van de cd
is 7,- euro. “Eigenlijk heel goedkoop
voor een dergelijke cd’vindt Cees
“Zeker als je bedenkt dat de opbrengst voor een goed doel is”.

zij vele concerten in de voormalige Sovjet Unie en maakte ze opnames voor de Russische radio. Aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag behaalde zij in 1994 haar
tweede pianodiploma. De afgelopen
jaren heeft zij vele concerten in binnen- en buitenland gegeven en trad
zij een aantal keren op in het Concertgebouw. Naast concertpianiste
is zij begeleidster van diverse zangers en medeoprichtster en pianiste van het muziektheatergezelschap
Troupe A’dour. Dit jaar is de familievoorstelling “Katsjanka”als eerste
productie in Nederland en België
te zien. Helena Basilova, geboren in
Moskou, is met zeven jaar naar Nederland gekomen. Tot 2005 was zij
studente van David Kuyken, bij wie
ze afstudeerde aan het Amsterdamse Conservatorium. Voor haar masterstudie volgde zij lessen bij Hakon
Austbo, Charles Rosen, Igor Roma ,
Peter Feuchtwanger en ontving zij
een beurs van de Suonarte masterclass in het Italiaanse Rubiera. Sinds
2005 vormt ze een duo met violiste
Lisa Jacobs met wie ze in binnenen buitenland optreedt. Naast solospel houdt Helena zich intensief bezig met kamermuziek. Zo speelt ze
in “Trio Lurra”, dat zich richt op het
hedendaagse repertoire en Neder-

landse composities.
Door haar afkomst voelt Helena een
grote band met Russische componisten uit de 20e eeuw, zoals Prokofjev en Skrabin. Zij werd geroemd
om de excellente opbouw van Sonate nr.9 (bijnaam Zwarte Mis) van
Alexander Skrabin. Helena heeft
voor de komende periode een overvolle agenda met o.a. concerten met
Lisa Jacobs en een soloconcert in
het Concertgebouw op 12 maart
2008. Vorig weekend was zij in het
tv-programma ”Vrije Geluiden”te
zien. De pers schreef over Helena
Basilova: “Zij is hard op weg een van
Nederlands interessantere pianistes
te worden!”
Kaartverkoop
Een unieke kans om grote namen uit
de concertwereld in De Ronde Venen te bewonderen! De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen
10,-, voor 65+ en houders CJP 7,50
en jeugdigen tot 16 jaar 5,- Kaarten
zijn te reserveren via www.culturadrv.nl , in voorverkoop verkrijgbaar
bij drogisterij De Bree te Vinkeveen,
boekhandel Mondria te Mijdrecht
en aan de ingang een half uur voor
het concert. Informatie is tevens te
vinden op www.cultura-drv.nl en
www.helenabasilova.com
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Legmeervogels D2 komt te
kort tegen Pancratius
Uithoorn - Bij aanvang van deze wedstrijd hadden Pancratius en
Legmeervogels beide 6 punten uit
zeven wedstrijden. Een beladen duel dus. De eerste minuten ging het
duel gelijk op. De opdracht van trainer Stefan van Grieken was: voetballen met inzet en felheid naar de bal
en niet te veel lange ballen naar voren maar opbouwen via samenspel.
De uitvoering van deze opdracht liet
een aantal goede aanvallen zien.
Zo schoot Martijn van Reenen net
naast na een goede combinatie tussen Wessel de Jong en Remco Timmermans. Legmeervogels had het
betere veldspel. Ook aan de rechterkant van het veld waren er goede
combinaties tussen Rob van Buschbach en Carlo van Andel. Pancratius
wist vanuit een corner met een mooi
geplaatste bal in de kruising de
voorsprong te nemen. Legmeervogels had in de eerste helft ook verschillende goede kansen maar wist
het niet af te ronden.

De Kwikstaart krijgt judo
les bij Tai-Otoshi

Wind mee
In de tweede helft had Uithoorn de
wind mee. Legmeervogels had deze
helft meerdere kansen om te scoren maar de bal wilde er niet in. Helaas waren ze deze helft iets minder scherp in de duels. Ondanks de
schoten op doel werd Pancratius
sterker naar mate de tweede helft
vorderde.
Ze wisten wat gelukkig op 2-0 te
komen doordat de bal door de wind
verrassend hoog in het doel kwam.
Vlak voor tijd was er nog een aanval
van Legmeervogels waarbij de bal
volgens velen over de lijn was geweest maar de scheidsrechter besliste anders.

Spanning stijgt bij B.V.K.
De Kwakel - Met nog 2 speelavonden voor de boeg begint het spannend te worden in verband met promotie en degradatie in de diverse lijnen. Een aantal paren lijkt nu al vrijwel zeker, maar er zitten er
nog voldoende op de wip om of
meegesleurd te worden naar ‘beneden’ of opgestuwd naar de hogere
regionen.
Voor de hoogste positie in de A lijn
heeft echtpaar van der Post de beste
papieren met een fraai gemiddelde
na 4 avonden van 58,7%. Alleen
echtpaar van Nieuwkoop lijkt nog
een serieuze bedreiging, maar hun
scoreverloop kent grotere schommelingen dan dat van Rees en Gerard, die tot dusver zeer stabiel scoren.
Paar Bakker-Wagenvoort ligt overigens ook nog op de loer. Als zij hun
serie van eerst 48,6, dan 51,4, vervolgens 56,6 en op deze 4e avond
64,6% voortzetten, dan zit de hoofdprijs er nog wel voor hen in.
Genoemde 64,6% was deze avond
goed voor de 1e plaats in deze A
lijn. Paar Mann- van Vliet werd met
59,4% 2e en Leny Heemskerk met
partner Agnes de Kuyer legden beslag op de 3e plaats met 56,3%. Loes

en Frayo werden met bijna 40% 14e
en door deze score staan zij in de
totaalstand op een ondankbare 13e
plaats, ondankbaar omdat plek 12
lijfsbehoud betekent.
Gat
De onderste 4 liggen dicht bij elkaar, terwijl het gat met die 12e en
ook de 11e plaats toch nog wel te
overbruggen is (11% in 2 avonden).
De rest van het veld lijkt te ver weg,
maar dat heb ik al vaker beweerd en
het komt gelukkig lang niet altijd uit.
In de B lijn zijn de verschillen groter. Echtpaar van Nieuwkerk is daar
superieur met een hoog gemiddelde
van 61,7%. Ook paar Heijlman-Zuidema is met 58,2% nu al zo goed als
zeker van promotie. Het gat tussen
de huidige nummer 4 en nummer 7
is slechts 8,5%, dus dat wordt nog
echt dringen geblazen.
Echtpaar van Zuylen is een van de 3
paren die nog op die 4e promotieplek azen, mede door hun topscore
van de avond met bijna 65%. Echpaar van Nieuwkerk werd 2e met
60,8% en paar Karlas-Verhoef 3e
met 56,3%. Ook dat paar kan nog
‘omhoog vallen’.
Onderaan eindigde gelegenheidspaar Bezuyen-Wezenberg met

Maurice Walrave werd vooral hoog
achterin het veld gespeeld met prima returns van Hennie en Kees. De
tegenstanders hadden onvoldoende
grip op dit spel, zodat met 21 -18 en
21 – 11 werd gewonnen. In de eerste enkelpartij maakte Edwin een
nerveuze indruk tegen Daan; hetgeen resulteerde in veel fouten van
zijn kant. Gelukkig herstelde hij zich
in de tweede en derde set, zodat de
winst toch binnen was.
Inzet
Ook Hennie wist met een grote inzet
en veel smashes zijn tegenstander
onder druk te zetten en ook via een
driesetter de partij te winnen. De
overige enkelpartijen van Kees en
Peter werden helaas verloren, daar

nieken en houdgrepen uitgeprobeerd en wat krachtspelletjes gedaan. Aan het eind van iedere les
lieten Dennis Bakker en Michael de
Graaff nog een korte demonstratie
zien van echte judotechnieken waar
de leerlingen duidelijk van onder de
indruk waren.
De leraren van De Kwikstaart maakten alle leerlingen nogmaals duidelijk, dat er via het Jeugd Sport Pas
project de mogelijkheid bestaat om
nog een aantal kennismakingslessen lessen te volgen. Ook kregen
de leerlingen, bij terugkomst in de
klaslokalen, nog een flyer van judovereniging Tai-Otoshi uitgereikt
met wat extra informatie over de
vereniging en een uitnodiging om
eens een proefles mee te maken.

Vooral voor de jeugd kan het heel
interessant zijn om met de judosport kennis te maken. Uit ingewonnen advies bij kinderartsen en andere deskundigen is gebleken dat
judo een bij uitstek geschikte sport
is voor jong en oud. Bij het judo voor
kleine kinderen (vanaf 3,5 jaar) ligt
de nadruk vooral op motorische en
sociale ontwikkeling.
Spelenderwijs wordt kinderen geleerd rekening te houden met anderen. Maar ook armen, benen en
hoofd op hetzelfde moment te gebruiken, niet zo snel op te geven,
(fysiek en mentaal) sterker te worden, te vallen zonder
pijn en te leven met regels en discipline

36,5%. Bij de paren 8 t/m 16 waart
het degradatiespook rond. De nummers 14,15 en 16 kunnen de koffers
voor een vertrek naar de C lijn waarschijnlijk al wel pakken, maar tussen nummer 13 (paar Broers-Mann)
en nummer 8 is het verschil , net als
bovenaan de ranglijst, slechts 8,5%.
In de C lijn waren de verschillen deze avond wel heel klein. Een verschil
tussen de nummer 1 en de nummer
laatst van slechts 11,3% komt hoogst
zelden voor (in de A lijn was dit bijna
25% en in de B lijn zelfs 28,5%).
Riet Koot en Jan Voorn stalen deze avond de show met 55,7%, op
de voet gevolgd door paar MollerKoestal met 55,4% en echtpaar van
der Knaap, dat het verrassend goed
deed met 54,7%. Minder goed verging het paar Maarschalk-Poll met
44,4%, waarmee zij 16e werden.
Voor promotie naar de B lijn lijken 3
paren goed te zitten, waarbij de huidige 1e plek van paar Stokkel-Zandvliet opmerkelijk maar zeer verdiend
is. Het verschil tussen promotieplaats 4 en de huidige nummer 9(ep
van der Knaap) is minder dan 12%.
Over 1 week is er ongetwijfeld weer
meer duidelijkheid.

Winst Space Shuttel heren
Uithoorn - Afgelopen zondag ontving het herenteam van Space Shuttle het tweede herenteam van Duinwijk. De bezoekers trokken fel van
leer, maar de heren van Space Shuttle wisten na een enerverend slot
de volle winst te pakken. Teleurgesteld verlieten de Haarlemmers het
veld.
Het zag er aanvankelijk niet naar
uit dat de twee punten in Uithoorn
zouden blijven, want de heren Daan
Juttman en Menno van de Smam
wisten met smashes en goed geplaatste drops Edwin Melein en Peter de Rijk met gering verschil (18
– 21 en 17 – 21) te verslaan.
Tijdens de tweede partij tussen
Hennie Sahetappy en Kees Rijneveld tegen Marcel Gezeling en

Uithoorn - In het verlengde van het
Jeugd Sport Pas project hebben de
Stichting Sportbelangen Uithoorn,
basisschool De Kwikstaart en judovereniging Tai-Otoshi er voor gezorgd, dat groep 7 van De Kwikstaart kennis kon maken met de judosport.
Op vrijdagmiddag 9 november hebben ruim 60 leerlingen van De Kwikstaart hun reguliere gymlessen ingeruild voor de judosport. Onder leiding van Tai-Otoshi judoleraar Dennis Bakker en zijn assistent
Michael de Graaff, werden 3 leuke
kennismakingslessen gegeven. Na
een korte uitleg over de judosport,
konden de leerlingen van de groepen 7 zelf op een plezierige manier
aan de slag. Zo werden kantel-tech-

zij niet opgewassen waren tegen de
harde smashes en prima loopwerk
van hun tegenstanders.
De dubbelpartij van Edwin en Kees
liet zien dat zij goed op elkaar waren
ingespeeld. Op het goede plaatsen
van de shuttle hadden de tegenstanders onvoldoende antwoord,
zodat deze partij door de Uithoornaars werd gewonnen. In de laatste
dubbel van Hennie en Peter was ook
goed te zien dat ook zij op elkaar
waren ingespeeld. Smashes werden
afgewisseld met dropshots en vooral het spel op de backhand leverde
de nodige punten op en na de winst
van 21 – 8 en 12 -16 werd van de
Haarlemmers met 5 -3 gewonnen.
Door deze overwinning blijven we
meedoen in de top van de poule.

Super score Legmeervogels E14
Uithoorn - Wie had dat gedacht?
Ondanks de slechte weersverwachting werd de wedstrijd niet afgelast.
Waarom ook eigenlijk? De velden
waren prachtig speelbaar. Terwijl
overal in de omgeving de wedstrijden waren afgelast, moest LMV E14
op eigen terrein aantreden tegen
Roda E18. En dat onder een mooi
najaarszonnetje. Hoewel het er aanvankelijk uitzag als een spannende
strijd, bleek na enkele minuten dat
deze tegenstander van LMV een
maatje te klein was.
Spits Lars Veenhof maakte de openingstreffer en wist dat later nog
twee maal te herhalen. Desalniettemin verdiend LMV lof voor de vaak
mooie combinaties voorin. Met name de voorhoede wist met fraaie
een-tweetjes en af een fraaie lob

Roda af te troeven. Linksvoor Jimme Karstens (goed voor 12 doelpunten en daarmee topscoorder)
wist,samen met de rechtsvoor Deniz
Gijsel (goed voor 5 doelpunten) in
mooie combinaties hun tegenstander af te troeven.
De keeper van LMV, Thom Luttenberg, kon zich te goed doen aan
een fris glas limonade, als hij wilde. Alhoewel, op enkele momenten wist Roda door te dringen tot in
het doelgebied van LMV, maar wist
de aanvallen niet goed af te ronden.
De keeper van LMV en man of the
match tegen Sloten op 3 november j.l., wist met gemak de veel te
zacht score pogingen van Roda af
te stoppen. In de tweede helft wisten de Roda spelers zichzelf niet op
te peppen tot betere combinaties,

ondanks hun vechtlust. Rémon van
Schooten en Ramon Koch, de feitelijke achterhoede van LMV, wisten
zelfs verscheidene malen te scoren
doordat hen simpelweg de ruimte
werd gegeven. Ook Ties Schukking,
spelend op rechtsvoor na een wissel, wist zich verdienstelijk te maken door een fraaie goal.
Op het middenveld werd het Roda
onmogelijk gemaakt tot een goede opbouw te komen, omdat Danny Spit, zoals gebruikelijk, als een
duivel de tegenstander najoeg.
Niet onvermeld moet zijn Jeffry van
Schaik, die als rechtsmidden voortdurende zorgde voor noodzakelijke
ingrepen, als Roda weer eens over
links de aanval trachtte op te bouwen. De jongens wonnen uiteindelijk met 27-0
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

Ergernis
kijkt of de brug weer weg is. Ten tweede: We hebben een hele mooie nieuwe wijk gekregen achter
het MariaOord. Het probleem hier is, als je van
Achterveld naar Kerkenlanden of de Heulweg wilt,
je een heel stuk om de flat moet heen lopen om
Ten eerste: Aan het Demmerik bij nummer 15 is zonder modder aan je voeten, of met een rolstoel,
een boerderij ongeveer twee jaar geleden heel daar te kunnen komen.
mooi gerestaureerd, maar omdat mogelijk te maken hebben ze een brug neergelegd. Alleen zijn Zoals u op de foto kunt zien zijn er ongeveer 20
ze deze weer vergeten weg te halen, want zoals u tegels nodig om een betegeld padje te hebben,
kunt zien op bijgaande foto gaat de brug nergens scheelt voor iedereen een hoop lopen.
heen en staat er een foeilelijk hek op.
Dus gemeente hierbij de oproep doe er wat aan.
Ik denk dat ze van de gemeente een tijdelijke verWim van Wijk,
gunning voor de brug hebben gehad. Maar er is
een inwoner van Vinkeveen
blijkbaar niemand van de gemeente, die daarna
Vinkeveen - De laatste maanden loop ik gemiddeld vijf keer in de week door ons mooie dorp
Vinkeveen. En merk ik dat er op het ogenblik twee
dingen zijn die me mateloos ergeren.

Ja! Ja!
Waar zal ik mee beginnen, met het goede bericht of
met het slechte? Eerst maar het goede. Zuwe, de overkoepelende organisatie van onze zorginstellingen stelt
doctoren beschikbaar die ook in de avonduren bezocht
kunnen worden. In het zorgcentrum aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. Dat is mooi. Dat is heel mooi! Vorige week
was er een mededeling dat de KNO arts dinsdagavond
tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig zou zijn. Prima geregeld, toch? Nu het slechte bericht. Hij was er niet.
Hij of zij was er niet om 19 uur 30, niet om 20.00 uur
en niet om 20.15 uur. Toen is de bejaarde klant in het
duister, steunend op zijn rollator, teleurgesteld naar
huis gewandeld. Bij wie zou deze klant nu een klacht
in kunnen dienen? Bij Zuwe Maria-Oord of bij Zuwe
Hofpoort of Zuwe gemeente De Ronde Venen of bij
de wethouder SOCIALE ZAKEN? Ja! Ja! Dat zou nog
geregeld moeten worden. Bij de ombudsman. Mag ook
een vrouw zijn. Het moet in ieder geval een neutraal
iemand zijn. Daar heeft de raad in het verleden wel eens
over gesproken maar dat doen ze een keer en dan is
de kous weer af. Ja! Ja! Nu even iets heel anders: het is
weer bijna het eind van het jaar en daar komen ze weer.
Massa folders en dikke kranten glijden in de brievenbussen. Wat een bende.
Het lijkt wel of het elk jaar vroeger begint. Het is weer de
tijd van de reclame voor Sinterklaas, de Kerst en voor
de uitverkoop. Elke winkelier voelt zich genoodzaakt om
mee te doen met het verspreiden van tonnen papier. Ik
vind het trouwens jammer dat er zo weinig feestelijkheid
rond Sinterklaas is, nog wel ons eigen kinderfeest. Het
blijft vaak bij een kartonnetje in de etalage en daar is de
kous wel mee af. En het kan zo leuk zijn omdat het enige
originaliteit van ons vraagt. Hebben wij dat nog? Ja! Ja!
Gek eigenlijk dat je niemand hoort over al die tonnen
papier en die energieverspilling en opwarming van de
aarde die daar mee gepaard gaan. Ja! Ja! Het wordt
gerecycled denkt men en daar is dan de kous mee af
lijkt het wel. Maar bedenk nu eens wat een energie dat
kost. Het begint al bij het verkrijgen van grondstoffen.
Moet je bedenken dat er in Canada en overal ter wereld
oerbossen worden gekapt om aan de vraag naar papier
te voldoen en de wegenaanleg die daarmee gepaard
gaat. Wat een energie, dat kost en wat een vervuiling
dat oplevert. Ongelooflijk. Gek hè.
Niemand hoor je daar meer over. Geen Milieudefensie.
Geen Natuur en Milieu. Geen Ministerie (RIVM), geen
Europese gemeenschap. Niemand. Want dat is nu eco-

nomie. Niet over praten. Maar dat is nog maar het begin. Dan het transport van het hout met zijn vervuiling.
Dan het transport per schip en de vervuiling die dat mee
brengt. Dan het transport weer naar de papierfabrieken.
Dan de productie van het papier en de verwerking van
het afval dat wordt geproduceerd (o.a. het zuiveren en
koelen van het water.) Dan het transport naar de drukkerijen en het verwijderen van het nieuwe afval. Dan de
transport van het drukwerk naar de verspreiders. Dan
weer het verspreiden naar de brievenbussen. Dan het
ophalen van het papier voor het hergebruik (voorzover
het wordt gescheiden) maar ook voor de verbranding
ervan. Ooit over nagedacht? 20 Jaar geleden heb ik het
gratis papier dat in mijn brievenbus kwam over een jaar
opgespaard en dat leverde 50 kg op. Van het toen afgeleverde papier konden we van de benodigde boomstammen een rij maken van hier tot Hilversum.
Hoeveel zou het nu zijn? Tien jaar geleden was het al
het dubbele. Afgelopen zaterdag vond ik van één week
2 kg papier in mijn brievenbus omdat ik als bedrijf aangesloten ben bij verschillende organisaties. Dat was
nog allemaal adresgericht papier en dan heb ik nog een
sticker met “néé néé” op mijn brievenbus. Wat zou het
geweest zijn zonder die sticker. Daarbij komt dat wij
voortdurend gestimuleerd worden zaken te kopen die
wij niet echt nodig hebben. Het meeste papier wordt
dan ook ongelezen binnen één minuut bij het oud
papier gedonderd. (als het goed is). Wat kost dat een
energie. Enorm! Eigenlijk onvoorstelbaar. Ja! Ja! Soms
staat er toch iets in de folders dat veel voordelen biedt.
Ook in het kader van de energiebesparing. Daar kom ik
nog op terug. Ja! Ja! Het is gelukkig niet allemaal narigheid wat mij ter ore komt. Maar ergernissen zijn mensen nu eenmaal eerder bereid te vertellen dan dingen
die goed zijn gegaan. Toch? Het is nu eenmaal zo. Wat
goed gaat is normaal. Ja! Ja! Dit verhaaltje gaat over de
politie. Zaterdag komt er een stel uit een eetgelegenheid hier in het dorp. Ze zien een jongen over hun auto
lopen. Er lopen nog wat jongens in de buurt. Hij gaat er
niet op af, maar belt 112. Binnen een paar minuten was
de politie er. Die verzocht meteen om versterking. Ze
hebben de jongen opgepakt en de anderen afgeschrikt.
Dat was adequaat optreden en dat verdient een pluim.
Ja! Ja! Toch nog een leuk slot.
			
		
John
B. Grootegoed.

Gemeentewerf verhuisd?
Uithoorn - Dat lijkt het wel als je zo kijkt. Het begon
met een kast, toen een bank en toen een vijver....?!???
Wie had er op z’n balkon een vijver, of komt ie van iemand hier uit de buurt misschien????
En dat staat er inmimddels al enige dagen hoor, en er

komt steeds meer bij. Te triest voor woorden wat mij
betreft. Bij troep hebben we het al gauw over : “wat een
beestenboel”, ik schaam me soms dat ik tot het “menselijk ras” behoor!
Marianne Huisman

Winkels in Wilnis Dorp
gesaneerd?
Chique is het wederom niet dat wij via de media op
de hoogte worden gehouden over de detailhandelstructuurvisie De Ronde Venen van MKB Reva. Wij
bedoelen hiermee het persbericht dat te lezen was
op Midpoint afgelopen weekend. De ondernemers
zijn voor het laatst ingelicht door de gemeente op
15 januari bij de toelichting over het rapport van
MKB Reva. Wij zouden op de hoogte worden gehouden over de vervolgstappen, maar sindsdien
speelt alles zich weer af in achterkamertjes. Een
rapport dat bestaat uit een consumentenenquête
en een ondernemersenquête waar slechts 30%
van de ondernemers op heeft gereageerd, omdat
ervaring uit het verleden leert dat het eindoordeel
al vast staat. En niemand bij de gemeente en MKB
Reva vraagt zich af waarom dit getal zo laag ligt. Er
is sindsdien veel gebeurd in Wilnis Dorp, ondanks
de berichten over een nieuw winkelcentrum en dat
er door de gemeente al 15 jaar geen guldens en
euro’s zijn uitgetrokken voor de Dorpsstraat, zijn
er toch ondernemers die zich in ons dorp willen
vestigen.

zoveel ervaring die nog steeds geen m2 prijs weet
van eventueel nieuw te bouwen winkels? Vergelijkingsmateriaal genoeg zou ik zo zeggen. MKB
Reva blijkt nu ook nog sinds 2006 eigendom te zijn
van .......RABO Vastgoed!?! Met wie onze gemeente
een intentie verklaring heeft ondertekend voor het
estafette project De Driehoek.

Tijdens de bijeenkomst op 15 januari heb ik mijn
vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van
MKB Reva. Als je op de site van dit onderzoeksbureau kijkt staat deze vol met plannen en onderzoeken die er op gericht zijn zoveel mogelijk
m2 winkeloppervlak te realiseren. Een bedrijf met

Nant Hartel
Wilnis

Ik ben mij er van bewust dat Wilnis Dorp geen volledig winkelaanbod heeft en dat er een hoop valt
te verbeteren, maar het heeft een functie die door
velen wordt onderschat. De winkels in Wilnis Dorp
hebben elkaar nodig en hoeven niet te worden opgeofferd en hoeven er financieel niet voor op te
draaien omdat er op de CSW locatie naar horen
en zeggen circa 550 woningen moeten komen. Er
worden alternatieven onderzocht en daarbij worden veel partijen gehoord, en terecht, omwonenden van De Driehoek, Argon en CSW. Wij zijn echter nog niet gehoord en hebben misschien ook wel
ideeën. Niet onbelangrijk als u zich realiseert dat u
aan onze boterham komt.

P.S. Zaterdag bezoekt de Sint ons dorp en zijn burgemeester en wethouders ook weer van de partij.
Hopelijk niet voor het laatst.

CSW E2 in het nieuw
dankzij Ton Leek Transport
Aalsmeer - CSW E2 heeft zich dit
seizoen in het nieuw laten steken
door een sponsor uit Schiphol:
Ton Leek Transport. Speciaal voor

deze gelegenheid was Ton Leek
naar Wilnis gekomen.
CSW voorzitter André Straathof
nam symbolisch het eerste shirt

in ontvangst. Helaas waren de
voetbalwedstrijden afgelast zodat
de shirts nog niet uitgeprobeerd
konden worden.
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Indrukwekkende prestatie
van Amicitia

Intocht Sinterklaas in
De Ronde Venen weer een
groots gebeuren
De Ronde Venen - Sint Nicolaas is
kennelijk erg gesteld op De Ronde
Venen want er staat hier een uitgebreid bezoek van hem op het programma. Hoewel het vanouds een
kinderfeest is, blijken ook de ouderen elk jaar weer in de ban te raken
van deze Bisschop van Myra die met
zijn schip vol cadeautjes onze regio
aandoet. Dat gebeurt aanstaande
zaterdag al. De Goede Sint zegt desgevraagd via zijn 06 – ook hij profiteert op zijn hoge leeftijd van de
moderne communicatietechnieken
altijd met veel plezier de woonkernen te bezoeken. En dit keer gaat
dat gepaard met veel ludieke activiteiten. Zaterdag 17 november aanstaande komt Sint Nicolaas via de
Ringvaart per boot ’s middags om
13.00 uur aan in Vinkeveen, komende vanuit de richting van de Heulbrug. In zijn gevolg vaart een groot
aantal schepen mee. De boot van de
Sint meert af aan de zijkant van het
terras bij Dorpshuis De Boei.
Jong en oud worden verwacht in
groten getale bij zijn intocht aanwezig te zijn. Van te voren kunnen
er volop Sint Nicolaasliedjes worden gezongen en een entertainer
zorgt er alvast voor dat iedereen
in de juiste sfeer komt. Normaliter
wordt Sint Nicolaas ontvangen door
burgemeester Marianne Burgman,
maar er kunnen zich omstandigheden voordoen dat zij zich laat vertegenwoordigen door loco-burgemeester Jan van Breukelen of een
van de wethouders.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Muziek- en Show-

korps Triviant dat het laatste stuk
over de Ringvaart met de Sint meevaart. Aan de voorkant van De Boei
zal Sint Nicolaas deelnemen aan
de prijsuitreiking van de traditionele kindertekenwedstrijd. Vervolgens
vertrekt Sint Nicolaas met een spectaculair vervoermiddel naar winkelcentrum Zuiderwaard waar hij een
rondgang zal maken en Triviant een
muzikale show op het voorplein zal
opvoeren. Omdat Sint behalve een
kindervriend ook de senioren een
warm hart toedraagt bezoekt hij later die middag ook nog Zuwe Zorgcentra Maria-Oord, waar hij via het
Tuiderslaantje en het Achterveld
naar het hoofdgebouw gaat. Daar
begeeft Sint met zijn Zwarte Pieten
en het muziekkorps zich naar de recreatiezaal om de verzamelde senioren een plezierige middag aan te
bieden.
Mijdrecht
Rond 14.00 uur is Mijdrecht aan de
beurt voor een bezoek van Sint Nicolaas en zijn Pieterbazen. Hoe dat
zal gebeuren was tijdens deze berichtgeving nog geheim… Wél weten wij uit betrouwbare bron dat hij
met het openbaar vervoer komt en
het vanaf half twee al voorpret geblazen is, onder meer met de Muziekpieten Band. Omdat de Sint,
gelet op zijn leeftijd, zijn krachten
een beetje moet sparen op deze
dag, gaat hij niet aan de wandel. Hij
wordt ontvangen bij het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, waar
hij na de ontvangst door de burgemeester, alle tijd zal nemen om de

kindertjes te woord te staan en/of
een handje te geven.
Wilnis
Om 16.00 uur komt Sint Nicolaas
aan in Wilnis. De Sint en zijn Pieten worden ontvangen bij het voormalige Raadhuis in de Raadhuisstraat, hoek Dorpsstraat. Daar zijn
alle ouders met hun kinderen uit
Wilnis en omgeving van harte welkom. De intocht gebeurt hier op een
verrassende manier. Dit keer zullen
de Zwarte Pieten in het middelpunt
van de belangstelling staan en komt
de Sint als een BN-er, of beter een
BS-er (Bekende Spanjaard) voor het
voetlicht.
De Zwarte Pieten zullen exclusief
als ‘sterren’ worden ‘ingereden’ met
dure auto’s als ware het een ‘Première aankomst’ bij een nieuwe film
en worden via een rode loper naar
het podium geleid. ‘Paparazzi’ flitsen
met hun camera’s, er wordt passende muziek ten gehore gebracht. De
Pieten staan dit keer dus in de spotlights. Kinderen kunnen meedoen
door samen met hen op de rode loper over de catwalk te paraderen
als ware het mannequins die hun
mooiste kleren tonen. En dat laatste is dus ook de bedoeling. Wie het
mooist feestelijk verkleed is komt op
de catwalk en mag zich voor het publiek tonen à la ‘Next Topmodel’ of
‘So you wanna be a popstar!’... Dus
ouders… En hoe komt de Sint dan
aan? Tja, dat is nog een verrassing.
Dat zal zaterdag dus wat worden in
Wilnis!

Steeds meer orkesten bij
streekfestival
Wilnis - Alweer de twaalfde keer
dat orkesten van diverse pluimage
meededen aan het streekfestival dat
dit jaar in de Willisstee gehouden
werd. Dit jaar deden er drie slagwerkgroepen, vier harmonieorkesten, zeven fanafares en een brassband mee. En zoals elk jaar was er
ook een deskundige jury bestaande
uit componist-arrangeur Jan bosveld en de Limburgse dirigent Frenk
Rouschop. In eerste instantie was
het de bedoeling dat alleen orkesten uit Het Groene Hart hun kunnen
zouden tonen maar in de loop van
de jaren is dit steeds verder uitgebreid. Die zaterdag op 10 november
werd begonnen met de Malletband
Eendracht maakt macht uit Capelle aan den IJssel. Stukken die gespeeld werden waren Chinese girl

dat door één van de leden zelf geschreven is, maar jaren op de plank
heeft gelegen met als bijzonder instrument een grote marimba.Daarna volgde het alombekende nummer ‘Rood’ van Marco Borsato in
een bewerking van de instructeur
van de band met diverse muziekstijlen en een jonge drummer.
Harmonie
Capelle aan den IJssel heeft echter ook een harmonieorkest met dezelfde naam als de Malletband dat
van de partij was. Het eerste nummer was een klassiek bekend stuk,
namelijk de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg. Daarna volgde een Frans
chanson ‘Les Feuilles Mortes en
destijds door Yves Montand in zijn
film ‘Les Portes de la Nuit’ gezon-

gen. Als derde orkest kwam weer
een harmoniekapel, ditmaal uit Leiden met nummers als ‘Dakota’ over
een Amerikaanse Indianenstam en
‘The Exodus Song’ uit de gelijknamige film en oorspronkelijk gezongen
door Pat Boone. Nummer vier was
de muziekvereniging Wilhelmina uit
Zwammerdam met als dirigent Patrick de Heus die eveneens dirigent
is van Caecilia uit Gouda. Patrick de
Heus vertelt over het nummer “De
zwaanriddersage’ oftewel Lohengrin, Helias en Elius, een compositie van Jan Bosveld. “Het is een heel
gevoelig stuk en voor iedereen die
fanfare speelt is het gewoon een geweldig stuk om te spelen met solo’s
voor bariton en euphonium (grotere bariton of tuba)”. Ook door de jury werd de prestatie van dit orkest

Regio - “Wat na de pauze komt, is
echt een heel moeilijk stuk, om als
koor te zingen” hoorde je van vele
kanten. Zelfs uit de monden van de
solozangers. Op vrijdag 6 november
kwam de christelijke Oratoriumvereniging Amicitia met een zwaar programma maar daarom des te indrukwekkender. Voor de pauze kwam de
cantate 56 van Bach. Volgens dirigent Toon de Graaf wordt deze in
de ‘volksmond’ de Kreuzstabcantate genoemd. Zoals meerdere stukken van Bach zijn passages uit de
bijbel hierin verwerkt. Zoals gezegd
is de ‘Kreuzstab’ de basis van deze
compositie.
De titel is dan ook ‘Ich will den
Kreuzstab gerne tragen’. In het eerste couplet wordt aangegeven dat
men de kruisstaf graag wil dragen.
Overheersend in eigenlijk alle coupletten is de versmachting naar de
dood en daarmee het eind van alle
plagen en verdriet tot soms heel intens “Betrübnis, Kreuz und Not sind
Wellen welch mich bedecken und
auf den Tod mich täglich schrecken.
Maar in de laatste aria en in het recitatief komt dan eindelijk de langverwachte rust en dat hoor je dan
ook aan de jubelende solo van bariton Kees van Hees. ‘Da hab ich Adlers Eigenschaft’ en kan niet wachten tot het zover is: ‘O gescheh es
heute noch’. In de koraal prachtig
en overtuigend gezongen door het
uit 88 leden bestaande koor wordt
het verlangen naar de dood weer
tot uitdrukking gebracht ondanks
dat menigeen juist de dood mijdt
kan men niet wachten tot ‘komm ich
hinein zu dem schönsten Jesulein’.
Kees van Hees vindt dat een zanger bevoorrecht is als hij Bach kan
zingen. “Het is geen rechttoe rechtaan stuk.
Ingetogen
Sommige delen moeten heel ingetogen worden gezongen en dan opeens weer forte”. Als tweede stuk
‘Höre Israel’ een sopraansolo van
Mendelssohn Bartholdy. Sopraan
Marjorie Ginczinger zingt dit stuk
met volle overtuiging. Het is alvast
een voorstuk naar het zware stuk
dat na de pauze kwam. Door Mendelssohn Bartholdy is de oratoriumtraditie weer nieuw leven ingeblazen in de 19e eeuw. “Meteen als
Elias begint is dit heel ingetogen en
heel lyrisch. Maar dan in het tweede

deel kun je alle registers opengooien” aldus Marjorie. De aria roept het
volk Israël op om niet te verzwakken en te vluchten want de troost is
nabij, “Ich bin eurer Tröster. Weiche
nicht denn ich bin dein Gott ich stärke dich”. En dan volgt het langverwachte moment met de compositie
van Brahms: ‘Ein deutsches Requiem’ in ieder geval voor het koor, dirigent en zelfs solisten. “Want”, zegt
Marjorie “Het moeilijke aan dit stuk
is niet alleen de muziek maar voor
mij als solo sopraan het feit dat je
lang moet wachten voor je kunt zingen.
In het stuk staan twee zaken centraal: Brahms gebruikte niet de
Rooms Katholieke Latijnse tekst en
niet de dood maar juist het leven
daarna. Het beginstuk is donker en
de aanloop tot de rest van het requiem. Het koor zingt over de nabestaanden die getroost zullen worden “die mit Tränen säen werden mit
Freuden ernten’.
Jubelen
In het tweede deel is duidelijk sprake van de dood maar toch ook
vreugde en de onvergankelijkheid
van het woord van God. ‘Das Gras
ist verdorret und die Blume Abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in
Ewigkeit”. In het derde stuk zingt het
koor samen met de bariton waarin
wordt gezongen over de vergankelijkheid en dat het leven maar een
ademtocht is en geen ongeluk zal

de rechtvaardigen treffen “Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an’. Het
koor zingt dan weer jubelend over
de lieflijkheid in de woningen van
de Heer’Wohl denen die in deinem
Hause wohnen die loben dich immerdar’. In de sopraansolo wordt
van de overtuiging van de troost van
God gezongen. ‘Ich will euch trösten
wie einen seine Mutter tröstet’. In
het zesde stuk komt met kracht het
bazuingeschal en via de bariton die
de woorden van de profeet verkondigt en de vraag waar de kracht van
de dood eigenlijk is gebleven: “Tod
wo ist dein Stachel Hölle wo ist dein
Sieg? Het laatste deel is ingetogen.
De rust volgt: “Dass sie ruhen von
ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen
ihnen nach’.
Henk van Dijkhuizen voorzitter vertelt over het programma “Bach is
een stukje romantiek, Mendelssohn is de overgang naar Brahms”
en meldt dat het programma wordt
opgesteld door dirigent en muziekcommissie. Het koor Amicitia bestaat dit jaar 51 jaar en heeft verleden jaar de Koninklijke Erepenning ontvangen. Op 4 januari 1956
is het koor opgericht na een oproep
in ‘Ons Weekblad’ waarbij leden van
het Uithoorns Christelijk Vrouwenkoor en één man, Teun van Geest,
zich meldden. Besloten werd om
een christelijke gemengde zangvereniging op te richten zonder binding aan een bepaalde kerk. Dirigente werd Jeanne Broers–van de
Rovaart. Het ‘Panis angelicus’ was
het eerste stuk dat ingestudeerd
werd. In de Morgenster werd geoefend. Het eerste openbare optreden
was met Pasen in de Thamerkerk. In
1957 werd ook een kinderkoor opgericht.
Niet altijd stonden zware stukken op
het programma, ook liederen als “An
der schönen blauen Donau” werden
ten gehore gebracht. Het repertoire
werd aangepast aan de vorderingen
van het koor. Verschillende eerste
prijzen werden behaald in de loop
der jaren en een wisseling van diverse dirigenten. Al meer dan twintig jaar is de huidige dirigent Toon
de Graaf bij het koor en elk jaar
kunnen in de regel toehoorders wel
genieten van een uitvoering.

positief beoordeeld en kreeg de dirigent als beoordeling dat het leuke contrasterende stukken zijn. De
Melody Percussion Band Concordia
uit Bergschenhoek kwam met een
bewerking van het bekende nummer ‘Celebration’ van Kool and the
Gang en daarna het nummer ‘Tarzan’ uit de musical waarvan de muziek is geschreven door Phil Collins.
Als derde nummer weer een bekend
lied namelijk ‘Grease’ uit de gelijknamige film en als laatste nummer
‘Listen to the Music’ van de Doobie
Brothers.
Herkenbaar
Nummers die voor iedereen herkenbaar zijn. Het volgende fanfareorkest, eveneens uit Bergschenhoek speelde minderbekende nummers zoals Trimbeka (de historische
naam Trimbeets van Gorredijk met
onheilspellende klanken die verwijzen naar het moerasgebied en
het langzame gedeelte dat een ode
aan de natuur inhoudt. De Stedelijke Harmonie Caecilia uit Gouda met
als dirigent zoals al vermeld Patrick
de Heus speelde drie nummers. Patrick de Heus zegt over deze nummers “Het eerste stuk “Canterbury
Chorale’ is zoals de titel al aangeeft
muziek die te maken heeft met de
beroemde kathedraal van Canterbury en in dit stuk zijn verschillende
passages waarbij je de klanken van
een orgel hoort. In het tweede nummer Condacum worden door gongslagen op de tam tam de suggestie
van een leger gewekt”. Van de jury had hij als suggestie meegekregen om de bezetting van het orkest
indien mogelijk te optimaliseren. Er
ontbreken wat klarinetten.
’s Avonds was er een voortzetting
van het programma door de harmonie Excelsior uit Boskoop met als inspeelwerk Montana Fanfare waarbij
de inspiratie voor deze fanfare is opgedaan tijdens een bergwandeling.

Daarna volgde het eerste te beoordelen werk, namelijk Çonvergents’
van Franco Cesarini, een ritmische
compositie en als tweede stuk wat
door de jury beoordeeld moest worden, een compositie genaamd Tintin, de muziek die behoorde bij de
musical Kuifje en de Zonnetempel.
Het was een thuiswedstrijd voor Viribus Unitis die de nummers ‘de
Helde van Velde’ en Ávalon’ speelde waar zij natuurlijk al eerder mee
opgetreden zijn. De Helde van Velde
is van Leon Vliex over een dorp in
Limburg met de verschillende wederwaardigheden van de bevolking
en dan de uiteindelijke overwinning
op de Maas. Maar ook Avalon van
Jan van der Roost over het dodenrijk Avalon met de tovenaar Merlijn
is gesneden koek voor Viribus. Als
laatste trad op Amsterdam Brass.
Deze muziekvereniging staat echt
aan de top van de kampioensdivisie van Nederland. Zij hebben twee
cd’s uitgebracht. Twee stukken die
gejureerd werden hadden zij op het
programma staan, namelijk ‘Music for Battle Creek van Philip Sparke en Beim Schlafengehen van Ri-

chard Strauss in een arrangement
van de dirigent Frank van Koten.
“Het Streekfestival is destijds ontstaan uit een samengaan van Arti
Alphen, Crescendo uit Nieuwveen
en DSS uit Aarlanderveen” vertelt
Lucienne de Valk voorzitter.
“Het leuke van een dergelijk festival
is dat je niet meteen ingedeeld bent
in een bepaalde categorie zoals
dat bij een concours wel het geval
is. Dan moet je altijd een minimaal
puntenaantal halen om in die afdeling/divisie te blijven. Hier geeft een
deskundige jury wel punten maar
het is meer een toetsing.
Elk orkest krijgt ongeveer 25 minuten om een aantal stukken te spelen
en daar zitten dan twee te beoordelen stukken bij. Dit jaar krijgt de dirigent meteen na het optreden een
mondeling verslag van de twee juryleden die beoordelen op klank, zuiverheid en programmakeuze”. En dat
een dergelijk streekfestival gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat
het festival steeds groter wordt en
er meer orkesten aan meedoen, ook
buiten de regio.
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BONI artiesten Nick &
Simon ontvangen TMF Award
Mijdrecht - De artiesten Nick & Simon die op donderdagavond 29 november in de IJsselhallen zullen optreden ter gelegenheid van het Boni
Familie Feest ontvingen afgelopen
zaterdag tijdens de TMF Awards de
Marco Borsato TMF Award. Deze
Award is door Marco Borsato speciaal in het leven geroepen voor jong
talent dat het afgelopen jaar helemaal is doorgebroken. In de categorie waren verder o.a. Van Velzen en
Stevie Ann genomineerd. Nick & Simon zijn nu definitief uit de schaduw van hun vriend Jan Smit gekomen, aldus de naamgever van de
Award, Marco Borsato. Nick & Simon zullen op het Boni Familie Festival een live optreden geven, samen
met hun begeleidingsband Tilt.

is inmiddels al bijna 25 jaar actief in
het artiestenvak en een gevestigde naam in ieder feestprogramma.
Het optreden op het zogenaamde
Hollandse podium wordt afgesloten met een spectaculair live concert van Wolter Kroes met zijn eigen begeleidingsband P.P.M. Met
deze band stond Wolter in 2006 nog
in een uitverkocht Sportpaleis Ahoy’.
Dit jaar wilde Wolter geen groot live
concert in Ahoy maar voelde meer
voor een prachtig intiem optreden
in Zwolle.
Sintfeest
Vanwege het 35-jarig jubileum van
BONI Supermakten is er op woens-

dag 28 november een groot Sinterklaasfeest. Daar treden artiesten als
Top Stars, CHIPZZ en Bo & Monica op. De presentatie van het BONI
Sint feest is in handen van de bekende televisiepresentator Jochem
van Gelder. Speciaal vanwege de
enorme belangstelling voor dit evenement zijn er twee voorstellingen
gepland deze middag.
Eén aan het begin van de middag
rond de klok van 12.45 uur en één
welke rond de klok van 16.15 uur zal
aanvangen.
Kaarten voor het evenement zijn
middels een spaaractie t/m 24 november in alle BONI supermarkten
te verkrijgen.

Prijzen Vrijwilliger en het
Vrijwilligersinitiatief van
het jaar 2007 uitgereikt

Muziefeest
Tijdens het muziekfeest zijn deze
avond nog veel meer artiesten te
bewonderen. Zo zal het programma
op het podium met Nick & Simon
verder worden ingevuld met o.a. Jan
Keizer, de voormalige frontman van
de BZN. Keizer geeft deze week zijn
solo album uit waarbij alle liedjes
zijn geschreven door bekende Nederlandse artiesten zoals o.a. Guus
Meeuwis. Ook de feestzanger Starkoo zal op het podium, waar Nick &
Simon hun spetterend optreden zullen verzorgen, eerder op de avond
een optreden verzorgen.
In een andere hal van het evenementencomplex in Zwolle staan deze avond de artiesten van het zogenaamde Hollandse lied. De Koningin
van de Hollandse muziek, Marianne
Weber, is deze avond van de partij
evenals zanger Arne Jansen. Jansen

Altijd iets bijzonders op
OBS de Trekvogel
De Ronde Venen - Op dinsdag 6
november was tv ster Kim Liam met
camerateam bij OBS de Trekvogel
op bezoek om opnames te maken
voor het programma Nationale Kids
TV.
De opnames zijn gemaakt met de
groepen 7 en 8 van OBS de Trekvogel en die duurden de hele dag.
Het programma wordt op 5 december uitgezonden.

De Ronde Venen - Op dinsdag 6
november zijn tijdens de Vrijwilligersdag door de gemeente de prijzen voor Vrijwilliger van het jaar en
het Vrijwilligersinitiatief van het jaar
2007 uitgereikt. Vrijwilliger van het
jaar is geworden mevrouw L. van
Oudenaarden-Ruppert uit Wilnis.
De prijs voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 werd uitgereikt aan IVN De Ronde Venen voor
het onderdeel ‘’Jeugdwerkgroep De
Veenmollen’’.
Jaarlijks wordt in de gemeente de
Vrijwilligersdag georganiseerd. De
gemeente wil hiermee blijk geven
van haar waardering voor al het
werk dat vrijwilligers doen. Alle in
De Ronde Venen actieve vrijwilligers
worden uitgenodigd om deze dag
bij te wonen. Inwoners en organisaties in de gemeente wordt tevens
gevraagd personen en/of organisaties te nomineren voor de prijzen die
op deze dag worden uitgereikt.
Het college van burgemeester en
wethouders besluit op voordracht
van het comité van aanbeveling aan
wie de prijzen worden toegekend.
Vrijwilliger van het jaar
Mevrouw L. van Oudenaarden- Ruppert uit Wilnis is gekozen als Vrijwilliger van het jaar 2007. Zij ontvangt
haar prijs voor haar inzet op vele
terreinen. Al meer dan 20 jaar zet zij
zich in voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Hiervoor verspreidt zij
materialen en stelt pakketjes samen
voor verschillende gelegenheden.
Ook Vluchtelingenhulp wordt al
meer dan 20 jaar door haar ondersteund. Aan vluchtelingen geeft zij
concrete hulp bij het inrichten van
de woningen en ondersteunt zij bij
de taalles. Door haar persoonlijke
aanpak is ze in staat moeilijk benaderbare gezinnen te bereiken en te
helpen. Ze organiseert het verstrekken van voedselpakketten, geld en
kleding waar dat nodig is. Ook de
Elisabethbode wordt door haar verspreid. Daarnaast geeft ze concre-

De kinderen hebben genoten van
deze dag, het is natuurlijk heel bijzonder om zoiets van dichtbij mee te
maken. Wat een leuke school is OBS
de Trekvogel uit Mijdrecht toch die
dit mogelijk heeft gemaakt!

te hulp voor mensen in ontwikkelingslanden in de vorm van materialen en het maken van dekentjes
enz. Bij mensen die niet in staat zijn
zelfstandig hun huishouden te verzorgen verricht ze pro Deo schoonmaakwerkzaamheden.
Mevrouw van Oudenaarden toont
in al haar vrijwillige werkzaamheden bewogenheid, inzet en doorzettingsvermogen. Ze voelt zich heel
betrokken en heeft veel aandacht
voor iedereen die in nood zit of gewoon een beetje extra hulp en bemoediging nodig heeft.
Mevrouw van Oudenaarden ontving
uit handen van wethouder J. van
Breukelen het bronzen beeld “Helpende Handen’’. Het beeld is speciaal ontworpen voor de gemeente De
Ronde Venen en vervaardigd door
kunstenaar Edwin Merks, een geboren en getogen Mijdrechtenaar. Het
ontwerp van het beeldje “Helpende
Handen” bestaat uit een bronzen
opengewerkte ronde schijf op een
lichtgekleurde steen. In de ronde
schijf zijn vele helpende handen te
zien die alle naar het centrum wijzen, zij symboliseren de hulp die de
vrijwilliger geeft.
Vrijwilligersinitiatief
Het Vrijwilligersinitiatief van het jaar
2007 is uitgereikt aan IVN De Ronde Venen voor het onderdeel Jeugdwerkgroep De Veenmollen, zij ontvingen uit handen van wethouder
J. van Breukelen een cheque van
2.500,- euro voor de organisatie. De
Veenmollen, voor jongeren van 8 –
12 jaar, bestaat als club sinds 2004
en is dus bezig aan haar 4e seizoen.
Maandelijks worden (meestal buiten in de natuur) clubbijeenkomsten
georganiseerd. Vertrekpunt is het
NME-Centrum in Wilnis. De inzet
van ervaren natuurgidsen en andere
begeleiders maakt veel bijzondere
activiteiten mogelijk. De opzet van
de club, met een eigen logo, T-shirt,
paspoort en website appelleert aan
het club-gevoel van de kinderen. Na

iedere activiteit worden foto’s op de
website geplaatst wat het voor de
ouders mogelijk maakt om mee te
genieten. Het gemiddeld aantal leden per schooljaar is 25. In de huidige tijd, waarin veel kinderen nauwelijks meer buitenspelen maar achter
een PC of TV zitten, is het van het
grootste belang om leuke en leerzame activiteiten aan te bieden op
natuurgebied. De Veenmollen-club
dient ook als een soort kweekvijver
voor toekomstige natuurbeschermers. Kinderen ouder dan 12 jaar
kunnen jeugdbegeleider worden bij
de club, vijf jongeren zijn jeugdbegeleider.
De uitreiking van de prijzen was de
afsluiting van een zeer geslaagde
Vrijwilligersdag die door ongeveer
300 vrijwilligers werd bezocht. Het
programma bestond uit verschillende workshops van bloemschikken
tot zelfverdediging en van mandelatekenen tot smartlappenkoor. Na
het middagprogramma werd een
door De Meijert vervaardigd buffet
geserveerd waarbij collegeleden van
de gemeente aanwezig waren. Het
avondprogramma begon met een
optreden van het Showballet Nicole.
Na het optreden werd de avond afgesloten met de prijsuitreiking.

Twistvliedschool bakt
broodjes...
Mijdrecht - Vorige week dinsdag
is groep 3B van de Twistvliedschool
op bezoek geweest bij Bakker Elenbaas in Mijdrecht.
Hier kregen zij uitleg over hoe de
bakker nu zijn brood bakt. Dit wordt
gemaakt in hele grote machines,
hier mochten de kinderen ook bij

Gaat dit winkelgebiedje in Wilnis verdwijnen?

Rapport over nieuw
winkelcentrum in Wilnis
Wilnis - De conclusies uit het rapport “Inventarisatie ondernemers
t.b.v. een nieuw winkelcentrum te
Wilnis” zijn door het college in hun
vergadering van 6 november jl. vastgesteld als richtinggevend voor de
structuurvisie Wilnis Dorp en het Estafetteproject.
In het rapport zijn de wensen en
plannen van de ondernemers ten
aanzien van de toekomst geïnventariseerd, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden voor het nieuwe winkelcentrum.
Daarnaast wil de gemeente ondernemers zo veel mogelijk betrekken
bij het proces rondom het nieuwe

winkelcentrum.
In het rapport, dat in opdracht van
de gemeente is opgesteld, wordt
bevestigd dat twee winkelgebieden voor dagelijkse boodschappen
in Wilnis niet wenselijk zijn. Het onderzoekbureau raadt het af om de
Dorpsstraat als tweede winkelgebied te behouden omdat het effect
van het nieuwe winkelcentrum dan
teniet wordt gedaan. Als de winkels
uit de Dorpsstraat verdwijnen, dan
dienen er nieuwe functies te worden gezocht voor de winkelpanden
in de Dorpsstraat. Winkels die zich
niet richten op dagelijkse boodschappen en passen in het oude

dorp (bijvoorbeeld antiek- en curiosawinkels) blijven wel mogelijk.
Een belangrijk aspect dat een beter
functioneren van de detailhandel in
Wilnis in de weg staat, is de ruimtelijke structuur van de detailhandel.
Er is geen sprake van een compact
winkelgebied en de supermarkt, als
trekker van het winkelgebied, ligt op
een solitaire locatie buiten het winkelgebied. Daarom is voor Wilnis
aanbevolen de mogelijkheden voor
een nieuw winkelcentrum op een
nieuwe centrale locatie te onderzoeken. De aanbevolen eerste stap
was om de huidige ondernemers als
eerste in dit proces te betrekken.

kijken.
Nadat het deeg klaar was, mochten de kinderen hun eigen broodjes
kneden. Van muisjes tot vlechtjes
en gewone bolletjes, alle varianten
kwamen voorbij.
Toen alle deeg op was, kregen de
kinderen nog een beker limonade en

natuurlijk zoals het hoort een lekker
broodje. De broodjes die de kinderen zelf gemaakt hadden, moesten
nog in de oven, maar mochten later
mee naar huis, waar zij heerlijk van
de broodjes hebben gegeten.
Bakker Elenbaas, bedankt voor de
leuke, lekkere, leerzame ochtend.
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Dammen

Bridgevereniging
Hartenvrouw

Zonder remise toch remise
Uithoorn - Het is niet uniek, maar
vaak komt het ook niet voor, dat alle
tien de dampartijen in een beslissing
eindigen. In het duel tussen koplopers Amstelland en ODB Haeghe Z
viel geen remise te bespeuren. Maar
omdat aan beide kanten evenveel
zeges vielen was de einduitslag wel
een remise: 10-10.
Aan het begin van de wedstrijd memoreerde Wiebo Drost het unieke karakter van deze wedstrijd. Allereerst dat ODB Haeghe Z na vele
jaren eindelijk eens te gast was in
Amstelveen én dat de ploegen elkaar ontmoetten als medekoplopers.
Daarnaast mocht Jan van Nieuwkerk de versierselen ontvangen die
behoren bij het 40-jarig lidmaatschap van de KNDB. De speld werd
hem uitgereikt door Henk Fokkink
die hem nog kende van de vroegere DCA-tijd, voordat Van Nieuwkerk
overstapte naar ADV en daar zo’n
twintig jaar voorzitter van werd.
Topscoorder
De wedstrijd zelf werd er één van
uitersten. Overal werd fel gestreden
en dat resulteerde al vroeg in resultaat. Kenny Kroon kwam opnieuw
goed weg, toen hij in de opening
schijfverlies overzag en zijn tegenstander ook. Bob Out kwam na zo’n
twee uur in de problemen toen hij
een damzet overzag. Ook Ad Vlam
kon het tegen de topscoorder van

deze klasse niet bolwerken. Het
herstel kwam van ADV-topscoorder Krijn ter Braake, gevolgd door
Thijmen Stobbe: 4-4. Ton van Tulder ging in tijdnood onderuit; waarop Paul Lohuis met een regelmatige
zege de stand weer gelijktrok. Voor
Auke Godthelp duurde de partij te
lang. In een remiseachtig eindspel
(dam + 3 schijven tegen dam + 4
schijven) had hij eerder op wel 80
manieren remise kunnen maken,
maar ging uiteindelijk kopje onder.
Op bord 10 ging het voor ADV juist
andersom.
Ondanks een mooi opgezette aanval begon de ODB-witspeler plots
schijven weg te geven om naar dam
door te breken. Er werd een dammeneindspel bereikt waarin Kenny
Kroon drie plusschijven had;
Door de dubbele dam op de lange
lijn werd nog een lange strijd verwacht, toen wit niet doortastend genoeg voortzette en al zijn stukken in
eens van het bord werden geslagen.
Gert van Willigen bracht ADV voor
het eerst op voorsprong en bezorgde ADV ook het eerste wedstrijdpunt ooit gehaald tegen ODB Haeghe Z. Wiebo Drost stond toen voor
de moeilijke taak zijn lastige 4-om-4
naar remise te peuren.
Daar slaagde hij niet in. Einduitslag
derhalve 10-10.

Tweede ronde Bridge
Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Op maandagavond 12
november speelde de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) haar 2e
ronde in de tweede parencompetitie
van het seizoen 2007-2008.
Ondanks het onstuimige weer buiten was de sfeer binnen warm en
gezellig. 42 Paren vonden hun weg
naar de bridgezaal van activiteitencentrum De Scheg, slechts één invalpaar was nodig.
De uitslagen zijn als volgt:
in de A-lijn werden Nico van der
Meer & Hans Wagenvoort 1e, met
60,07%, gevolgd door Ans Breggeman & Anne Tolsma met 58,68%,
May Verhoef & Joop de Jong en
Martin Kok & Marineke Lang deelden de derde plek met 53,13%. In de
B-lijn wonnen Wim Baars & Marcel Dekker met 62,50%, voor Ben

ten Brink & Henny Westendorp met
59,03% en Riki Spook & Theo van
Vliet met 57,29%. Tot slotte de C-lijn:
1e werden Toos & Jan Overwater met
66,67%, de gedeelde tweede plaats
was voor Kokkie van den Kerkhoven
& Corrie Smit samen met Gerda en
Joop van Duren met 60,00%.
De BVU speelt in een zaal van activiteitencentrum De Scheg op maandagavond, in de zaal mag niet gerookt worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom om (kosteloos) een paar avonden mee te spelen, om sfeer te
proeven.
Mocht uw interesse zijn gewekt en
wilt u eens kijken of de BVU iets
voor u is, neemt u dan contact op
met Pé Bakker, tel. 563195.

Bridgevereniging Uithoorn
start nieuwe parencompetitie
Uithoorn - Op maandagavond 5
november werd in De Scheg de eerste ronde gespeeld van de tweede
parencompetitie. In de A-lijn was de
hoogste score van 57,99% voor een
gedeelde eerste en tweede plaats
voor het net gepromoveerde paar
Ada Keur en Marion Wiebes en voor
Marineke Lang en Martin Kok.
Op de derde plaats met 56,25% eindigde de gelegenheidscombinatie May Verhoef en invaller Joop de
Jong. De vierde score van 55,56%
was voor Nico van der Meer en
Hans Wagenvoort. Herman en Stenny Limburg tekenden voor de vijfde
score met 54,51%.
In de B-lijn was de top met 57,14%
voor Wim Baars en Marcel Dekker,
gevolgd door To van der Meer en
Tineke van der Sluijs met 55,95%.

Derde met 55,65 werden Gertrude
Doodkorte en Trudy van den Assem.
Als vierde eindigden Ben ten Brink
en Henny Westendorp met 53,57%,
gevolgd door Agnes de Kuijer en
Atie Overwater met 52,98% als vijfde.
In de C-lijn staken Monique Verberkmoes en Corrie van Tol met
57,81% de loef af van de overige paren. Op ruim een half procentpunt
volgden Hilly Cammelot en Mineke
Jongsma als tweede. Corry Frank en
Cees Harte scoorden met 55,21%
als derde. De vierde plaats met
51,56% was voor Chiel van Beek en
Fons Roelofsma, op één procentpunt gevolgd door hun echtgenotes
Greet van Beek en Ploon Roelofsma.
Inlichtingen over het spelen bij de
BVU geeft de secretaris Marineke
Lang (0297-569432).

Nooitgedacht schaatsers
op twee toernooien
Regio - In het weekend van 10
november gaven Nooitgedachters twee keer acte de presence bij
schaatswedstrijden in Amsterdam.
De Jaap Eden IJsbaan lag er beide
dagen zeer herfstig bij, met regendruppels die vastvroren op het ijs.
Geen geweldige tijden dus, maar
wel spannende wedstrijden.
Zaterdagavond werd voor de 24e
keer gereden om de Oosterbeek
Trofee. Tien schaatsclubs uit het hele land vaardigen hun beste schaatsers en schaatsters af, in iedere
klasse een deelnemer. De hoogste
klassering was voor Mirza van Roijen, die tweede werd bij de senioren, met 48:37 op de 500 meter, en
2.38:17 op de 1500. Derde plaatsen
waren er voor Melissa van Pierre en
Marjolijn Hartwigsen. Kirsten Prins
werd negende in haar klasse.
Bij de heren verbeterde Robert van
Ooijen zijn persoonlijk record op
de 500 meter naar 43:41. Met zijn
2.23:09 op de 1500 meter leverde dit
een vierde plaats op. Dezelfde positie was er voor Nicky Vis bij de juni-

oren C. Verder behaalde Sven Prins
een zevende plek bij de junioren A.
Explosief
Op de zondag was de hele avond
gereserveerd voor het Gewestelijk Kampioenschap Supersprint twee keer een honderd meter, gevolgd door twee keer een driehonderd meter.
Op deze afstanden gaat het om explosief schaatsen! Zeven Nooitgedachters hadden zich geplaatst voor
de wedstrijd, maar slechts vier daarvan waren in staat om aanwezig te
zijn. Laura Depping sloeg een uitstekend figuur met twee persoonlijke records (12:46 en 30:54), uiteindelijk goed voor een vijfde plaats
bij de junioren. Marjolijn Hartwigsen
bezette na drie afstanden de zevende plaats, maar moest de laatste afstand laten schieten.
Hierdoor kwam zij niet voor in de
einduitslag. Bij de heren junioren
werd Sven Prins zesde, terwijl Denny van de Linden een negende positie behaalde.

Foto met Teun de Nooijer
Uithoorn – Vorige week woensdag is tophockeyer Teun de Nooijer in het kader van ‘Teun’s Tour’ bij
UHC Qui Vive op bezoek geweest.
Zo’n 200 jeugdleden waren hierbij aanwezig. Zij gingen op de foto
met Teun en hebben zijn handtekening op hun stick of shirt laten zetten. Ook was het mogelijk voor de
kinderen om Teun’s befaamde hockeystick uit te proberen en gaf Teun
hockeytips en trucs. Zowel voor de
kinderen als voor de club en sponsor ABN AMRO was deze dag een
groot succes. Met deze zeer succesvolle Tour van Teun heeft ABN
AMRO een vliegende start gemaakt
met de Hockeyrekening.
‘Teun’s tour’ is onderdeel van de
campagne van ABN AMRO om
haar Eurostyle-rekening te promoten. De Eurostyle-rekening is voor
jongeren tot 18 jaar, waarmee zij

zelf hun bankzaken kunnen regelen.
Wie tot 31 december 2007 een Eurostyle-rekening opent, krijgt Teun de
Nooijer’s hockeystick kado. Teun de
Nooijer is sinds 1 januari 2007 ambassadeur van ABN AMRO.
Mark Galloway, vestigingsmanagers ABN AMRO Uithoorn: ‘Hockey
is een sport die uitstekend past bij
ABN AMRO.
Veel van onze klanten zijn liefhebber van hockey. Daarnaast biedt onze samenwerking met UHC Qui Vive
ons de mogelijkheid een breed publiek te informeren over onze producten en dienstverlening’. Quote
UHC Qui Vive: ‘Onze jeugd heeft erg
genoten van het bezoek van Teun de
Nooijer. We zijn dan ook heel blij dat
ABN AMRO het mogelijk maakt dat
deze kinderen oog in oog kunnen
staan met hun hockeyheld’.

Vijf punten voor Atalante
Heren 1
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag stond voor de mannen van Atalante de belangrijke wedstrijd tegen
Odis Heren 1 op het programma. Bij
verlies van deze partij zou Atalante
in de degradatiezone van de eerste
klasse terecht komen, iets wat koste
was kost moest worden voorkomen.
Het team van de Mulder mannen
begon met invaller Bas van de Lubbe als invaller op de middenpositie,
aangezien Duncan van Senten vanwege een blessure nog niet in staat
is om te spelen. Dat Bas van de Lubbe wraak wilde nemen op zijn zojuist bij Heren 2 verloren partij was
wel duidelijk.
Met enkele spectaculaire reddingen
achterin en vele onhoudbare aanvallen door het midden was hij een
kwelling voor de mannen van Odis,
met als hoogtepunt een snoeiharde
aanval door het midden, die binnen
de drie meter werd gesmashed. Na
de winst in de eerste set was duidelijk dat er voor Atalante meer in zat
en het was mooi om te zien dat het
hele team naar een hoger niveau
werd getild door het goede spel van
de invallers. Ook de nieuwe kracht
Joost Plateijn wist met zijn linkerhand steeds vaker te scoren. Aan
het eind van de tweede set was het
vooral Tino van ’t Hoenderdaal die
met slimme ballen op de buitenaanval de winst veilig stelde, maar hij
moest helaas met een lichte blessure het veld verlaten, zodat Erik Verbruggen het team kwam versterken.
Te makkelijk
Tijdens de derde set was het Atalante die te makkelijk ging denken
over de overwinning, waardoor er

onnodig veel fouten werden gemaakt, vooral tijdens de service, met
als resultaat dat Odis bijna de gehele set op voorsprong stond. Doordat invaller-coach Erik Raket op het
juiste moment de laatste time-out
aanvroeg kon hij nog net de mannen vermanend toespreken wat resulteerde in een nipt gewonnen derde set. Aangezien Bas van de Lubbe
op dat moment al 7 sets in de benen
had kwam invaller-coach Erik Raket
in het veld op zijn plek. Meteen de
eerste set-up was voor hem en ondanks zijn gebrek aan wedstrijdritme vanwege blessures, wist hij deze
fraai binnen te slaan.
Atalante kreeg in deze set ruim de
gelegenheid van Odis om vrijuit te
spelen, waarbij vooral Leonard de
Jong vele punten wist te maken.
Deze man beschikt over een ongelooflijke sprongkracht waardoor hij
regelmatig over het blok van de tegenstander zijn aanvallen kon binnen slaan een spectaculair gezicht.
Ook Robert Hardeman was in deze
laatste set goed op dreef, hij varieerde zijn middenaanvallen door zowel
voor als achter spelverdeler Frans
Roos te verschijnen en speelde zo
het blok van Odis volledig zoek. Nadat hij zijn specialiteit, de 3-meter
aanval, nog enkele malen had gedemonstreerd was het uitspelen van
de wedstrijd nog slechts een formaliteit. 5 punten voor de Mulder-mannen met dank aan het publiek.

Uithoorn - Dinsdag 6 november
was een heugelijke dat voor “Hartenvrouw”: de verenging vierde haar
25-jarig jubileum. De dag begon
met een feestelijk kopje koffie met
gebak en een hartelijke ontvangst
door de feestcommissie: Tonny de
Jonge en Annet Roosendaal. De organisatie was perfect dames: onze
complimenten. Ter ere van het jubileum werd (topintegraal) in drie lijnen gespeeld: A,B, en C.
In de A-lijn werden eerste Miep
Drost en Garry van Outersterp
met 57.92%. Tweede werden Reina
Slijkoord en Vera van Wessem met
56.25%, gevolgd als derde door An
van Schaick en Lea Wit met 55.83%.
In de B-lijn mochten Tini Geling en
Paula Kniep zich verheugen met de

eerste plaats: 59.92%. Tweede werden Tiny van Dijk en Jany van der
Ent met 58.42%, als derde volgden
Ina Melkman en Jetty Weening met
55.17%.
In de C-lijn als eerste: Ploon Roelofsma en Marja Slinger met 66.67%.
Gedeelde tweede met een score van
53.33% werden Marianne de Galan
en Trees Ellerbroek en Annet Roosendaal met partner Rini Tromp.
Derde werden Inger Janssen en
Yvonne Koestal met 52.50%.
Als “topintegrale eerste”kwamen
Ploon Roelofsma en Marja Slinger
uit de strijd met 66.92%, gevolgd
door Tini Geling en Paula Kniep als
tweede met 60.40%. Derde werden
Annet Roosendaal en Rini Tromp
met 56.94%.

Efficiënt Geinburgia is
KDO de baas
De Kwakel - Voor KDO stond zondag jl. de wedstrijd tegen Geinburgia uit Driemond op het programma. Geinburgia, dat voorafgaande
van de wedstrijd op de derde plaats
stond en vorig seizoen KDO tweemaal wist te verslaan, was duidelijk
de favoriet in deze wedstrijd.
KDO startte in een 4-3-3 opstelling,
met een verdedigend i.p.v. aanvallend middenveld. Na tien minuten
kreeg KDO echter al een eerste mogelijkheid om de score te openen.
Helaas had rechtermiddenvelder
Dennis Onderwater zijn vizier niet
op scherp staan en schoot vrij voor
doel de bal net naast. De wedstrijd
golfde op en neer, zonder dat beide teams het eerste half uur verdere kansen kregen. Geinburgia, constant loerend op de counter, maakte
in de 32e minuut tot grote ontsteltenis van heel KDO hun eerste kans
wel af, 0-1. Tien minuten later werd
het zelfs ook nog 0-2, wat ook de
ruststand betekende.
Kans
Na de rust was het KDO dat kans na

kans om zeep hielp. Onder andere
Rick Kruit en Danny Plasmeijer hadden de aansluitingstreffer kunnen
maken, maar faalde beide in kansrijke positie. KDO bleef de druk op
de Driemondse verdediging opvoeren, maar zonder resultaat.
Een kwartier voor tijd was het Geinburgia dat in één van hun spaarzame aanvallen de wedstrijd definitief
besliste, 0-3. Vijf minuten later werd
de score nog verder opgevoerd, zodat KDO uiteindelijk met 0-4 verloor.
Conclusie, het feit dat KDO veel
kansen creëert biedt perspectief
voor de volgende wedstrijden. Echter laat de afronding te wensen over
en is te hopen dat hier snel een ommekeer in komt.
Volgende week speelt KDO om 14:00
uur de streekderby tegen koploper
NFC/Brommer in Amstelveen. Het
zal geen gemakkelijke opgave gaan
worden, maar wat is er nou mooier
dan een goed resultaat neer te zetten tegen de koploper…..

Tino Winter doet mee aan
Red Bull Knock Out
De Kwakel - De motorcrosser Tino
Winter uit De Kwakel doet mee aan
de zwaarste strandrace van Nederland. De Red Bull Knock Out in
Scheveningen op 18 november as.
Op de pier van Scheveningen
wordt een parcours aangelegd met
diverse springbulten en bochten
en een heel lang recht stuk waar
sommigen wel 150 km/h rijden.
Er mogen in totaal 500 rijders meedoen. De eerste wedstrijd begint om

13:00 op de pier. De tweede begint
om 14:45. En de laatste afvalrace is
om +- 15:30. Tino Winter zal van de
partij zijn. Samen met Barry Noordman en zijn broer Ron Noordman
uit Aalsmeer. De motorcrossers
hopen in ieder geval bij de laatste
50 te eindigen. Heeft u zin om een
leuke wedstrijd te zien, kom dan 18
november naar de pier van Scheveningen. En moedig de jongens aan.
Heb je nog vragen kijk dan op www.
redbullknockout.nl

De volgende wedstrijd op 16 november is weer zo’n belangrijke, de
mannen moeten dan naar Almere
om punten te pakken tegen Omniworld Heren 3, die 1 plaats onder
hen staan.

Weer de volle winst!
Uithoorn - Na een stroeve start lijkt
Legmeervogels Futsal 1 de schroom
van zich afgegooid te hebben. Voor
de derde keer op rij wist de Uithoornse equipe van Ferry Brouwer de winst te pakken. Met een 63 overwinning op Vedette Remise
nestellen de vogels zich steviger in
de kop van de ranglijst.
De uitwedstrijd in Landsmeer begon
met twee vroeger treffers ( Kuyvenhoven en Bos) voortvarend. Naarmate de eerste helft vorderde slaagde de veelvuldige pratende spelers
van Vedette erin de wedstrijd naar
hun hand te zetten. De vogels lieten

zich op een negatieve manier beïnvloeden en gingen mee in het spel
van hun tegenstanders. Dit alles
resulteerde in een 3-2 voorsprong
voor de ploeg uit Landsmeer.
Een fel en vooruitverdedigend Legmeervogels was in de persoon van
Marc Schaap in het begin van de
tweede helft succesvol door schot
van afstand (3-3) . Het restant van
de wedstrijd werd geconcentreerd
en gedisciplineerd uitgespeeld. Het
voetballend en conditioneel sterkere
Legmeervogels liep via treffers van
Kuyvenhoven 2x en Woerdeman uit
naar 3-6.

HVM meisjes 8D1 pakken
de winst
Mijdrecht - In een spannende wedstrijd waarbij de meisjes van Strawberries uit Driehuis goed hockey
speelden, moesten ze uiteindelijk
toch de meerdere erkennen in HVM.
Afgelopen zaterdag moesten HVM
afreizen naar Driehuis. Strawberries begon goed aan de wedstrijd
en HVM begon mat maar maaktentoch uit een counter de 1-0.
Direct daarna scoorden de thuisploeg de 1-1. Strawberries speelde

goed hockey kreeg veel strafcorners
maar konden dit niet verzilveren. Na
rust ging de meiden van HVM beter hun best doen en kans na kans
werd omgezet in doelpunten.
Ze kwamen snel op een 4-1 voorsprong. Het werd 4-2 en uiteindelijk gingen de meiden uit Mijdrecht
met een 6-4 overwinning naar huis.
Doelpuntenmakers Annabel, Joelle ,
Amber. Op naar de volgende thuiswedstrijd tegen Castricum.

Tafeltennis voor vijftig
plussers
Uithoorn - Bent u een 50 plusser en
wilt u graag in beweging komen dan
geeft tafeltennisvereniging VDO uit
Uithoorn u een unieke kans om uw
sluimerende tafeltennis capaciteiten
weer nieuw leven in te blazen. Ervaringen opgedaan op schooltoernooien en camping kampioenschappen
komen weer goed van pas als u lid
wordt van VDO 50 plus tafeltennis
verenging de Mepper.
De club bestaat al 30 jaar met een
vaste kern aan spelers. Zij zijn een
club binnen VDO van 16 actieve
spelers dames en heren variërende
in de leeftijden van 60 tot 80 jaar. Zij
spelen elke dinsdagochtend in de
bijzaal van de Scheg.
In de eerste plaats wordt er gespeeld om te winnen maar de gezel-

ligheid is niet weg te denken. Halverwege de ochtend wordt er koffie gedronken en verjaardagen gevierd en een of twee maal per jaar
gaan ze een dag opstap. deze groep
is opzoek naar nog vier dames of en
heren die tot eind 2007 gratis mee
willen spelen en kennis willen maken met het huidige team. Het team
speelt geen toernooien of clubkampioenschappen, het hele gebeuren
is informeel .
Uit ervaring weten de deelnemers
dat u binnen twee maanden de sterren van de hemel speelt ook voor
geïnteresseerde die nog nooit hebben getafeltennist . Wacht niet tot in
het nieuwe jaar maar bel voor informatie elke dag na 17.00 uur 0297567873

