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Uithoornse raad keurt begroting 2010 goed

Coalitiepartijen zijn zeer
tevreden, oppositiepartijen
teleurgesteld
Uithoorn – De gemeenteraad van
Uithoorn heeft afgelopen donderdag in een recordtijd de begroting
2010 met algemene stemmen goedgekeurd. Binnen drie en een half
uur was de zaak geklaard en dat
is een compliment waard. Als je alleen al kijkt naar de buurgemeente
De Ronde Venen, waar zo’n vergadering minimaal acht of negen uur
duurt, is dit echt zaken doen. En niet
dat iedere raadsfractie het overal
mee eens was, o zeker niet, maar er
wordt naar elkaar geluisterd en er

worden zaken gedaan.
Elders in deze krant zullen wij uitgebreid terugkomen op deze vergadering, waarbij alle fracties aan hun
trekken komen. De VVD was erg blij
met de goede financiële positie: “we
hebben een overschot van 10 miljoen. We hebben een weerstandsvermogen van twee keer zo hoog als
nodig. We hebben geen geld hoeven te lenen bij de banken. Onze gemeentelijke lasten zijn laag gezien
het landelijk gemiddelde. We hebben een sluitende meerjarenbegro-

ting. We zijn zeer tevreden en zeggen: met volle kracht vooruit.”
Projecten
De fractie van de PvdA was ook blij
met de sluitende begroting, maar
had zorgen over de vele grote projecten die maar niet van de grond
komen zoals: “het uitblijven van de
renovatie van de laatste drie flat aan
de Europarij. De renovatie van Winkelcentrum Zijdelwaard die maar op
zich laat wachten. Gezien de huidige
situatie zullen de projectontwikke-

Onbekende schiet in brievenbus in Uithoorn
Uithoorn - In de vroege ochtend
van zondag 8 november jl. is er op
een brievenbus geschoten in Uithoorn. Buurtbewoners hoorden
rond half vier schoten en belden
de politie. De politie ontdekte op de
hoek bij de Rietschans een brievenbus waarin maar liefst negen kogelgaten zaten. Aan de achterkant van
de brievenbus waren er vier kogels
uitgekomen en de rest zat nog in
de brievenbus. Later in de ochtend
vonden kinderen uit de buurt hulsen
van de kogels. De politie nam contact op met TNT om de brievenbus
open te maken, hetgeen niet lukte
met de sleutel aangezien het slot
van de brievenbus ook was stukgeschoten. Uiteindelijk heeft de politie de bus zelf opengebroken om de
kogels te pakken. Ook de nog aan-

laars ook niet staan te trappelen om
veel geld te investeren en dat geeft
ons angst voor de plannen rond het
Oude Dorp. Toch zijn wij niet van
plan om projectontwikkelaars cadeautjes te gaan geven. We zijn wel
heel blij met de mooie brede school
die pas geopend is en we gaan ook
tevreden mee met de voorgestelde
begroting”, aldus de PvdA.
Huisjesmelkers
Het CDA was ook blij met de begroting, maar bracht wel enkele moties en een amendement in. Vooral
de actie die het college wilde gaan
houden om illegale kamerbewoning,
maar zeker ook om overlast door
kamerbewoning in Uithoorn aan te
gaan pakken, was bij het CDA een
sterk punt en daar komen wij elders in deze krant zeker op terug.
“We hebben een keurige begroting”,
aldus het CDA. “We zijn alleen helemaal klaar met de vele vormen
van overlast hier in Uithoorn, waar
de politie ook weinig aan schijnt te
(kunnen) doen. Aan de illegale kamerbewoning en overlast van kamerbewoning gaat het college eindelijk iets doen. Alleen jammer dat
u begint op het industrieterrein en
nu niet daar waar de meeste overlast is: in de woonwijken. Wij hebben hier een motie waarin wij het
college verzoeken het net andersom
te doen”, aldus het CDA.
Veel kritiek
De fractie van Gemeente Belangen
gebruikte deze vergadering direct
maar om de verkiezingsstrijd aan te
gaan zo leek het. Alleen maar kritiek op het gevoerde beleid en heel,
heel veel kritiek op de coalitiepartijen. Ook dit vindt u elders in deze
krant uitgebreid terug: “Het lijkt wel
of de coalitie een andere begroting
voor zich heeft liggen dan wij”, aldus
Gemeente Belangen. Ook de fractie
van GroenLinks was zeer kritisch:
“Wij zijn van mening dat dit college op te grote voet geleefd heeft, te
weinig verantwoordelijkheid heeft
genomen voor een gezond financieel beleid en het volgende college
opzadelt met financiële zorgen.” De
eenmans(vrouws)fractie EDU tenslotte was blij met een sluitende begroting: “Het lijkt of wij als Uithoorn
ons aardig door de kredietcrisis
heenslaan, qua euro’s dan. Waakzaamheid blijft echter geboden,
maar dat is dan ook onze taak.”
Vervolg elders in deze krant.

Bandensteker
aangehouden
Uithoorn - Een 61-jarige man is
zondagavond 8 november, rond zeven uur, bij zijn woning in Uithoorn
aangehouden, omdat hij kort daarvoor op de Startbaan in Amstelveen
een auto had vernield. De banden
van het voertuig waren lekgestoken.
Een getuige van het misdrijf had het
kenteken van de auto genoteerd en
dit doorgegeven aan de politie. De
man zit ingesloten.

Verkeerscontrole
wezige post in de brievenbus, doorboord met kogels, is door TNT mee-

genomen en zal nog worden verzonden.

Uithoorn - Bij een bromfietscontrole vrijdagmiddag 6 november zijn
11 bromfietsers bekeurd. Zes van
hen hadden veranderingen aan het
voertuig aangebracht om deze sneller te laten rijden.
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Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Voordeur woning door
zwaar vuurwerk vernield
Uithoorn - Een voordeur van een
woning aan de Admiraal de Ruyterlaan is in de nacht van vrijdag op zaterdagnacht 7 november rond 4 uur
flink beschadigd door zwaar vuurwerk. Rond dat tijdstip werd ook een

auto met luide muziek gehoord. Mogelijk dat getuigen of omwonenden
wat gezien of informatie hebben. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie Uithoorn,
0900-8844.

Rioolwerkzaamheden
langs N201 bij Uithoorn
Uithoorn - In de periode van 9 november tot en met eind februari
2010 voert Waternet in samenwerking met de gemeente Uithoorn rioolwerkzaamheden uit langs de
N201 tussen de Poelweg en de
Noorddammerweg. Voor de aanleg
van de nieuwe busbaan is het noodzakelijk dat bestaande rioolbuizen
worden omgelegd.
Waternet start 9 november met de

werkzaamheden voor de aanleg van
de nieuwe buizen. Vanaf 4 december tot 20 januari 2010 wordt het
fietspad langs de noordzijde van de
N201 afgesloten. Fietsers worden
een stukje omgeleid over een tijdelijk fietspad. Langs de rijbaan staat
een afzetting, het verkeer op de
N201 ondervindt daar verder geen
hinder van. Ook het werkverkeer zal
niet leiden tot extra overlast.
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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
dinsdag
woensdag
donderdag

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

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Vooraankondiging

Uitnodiging voor
inwoners Uithoorn
en De Kwakel

Wij nodigen u uit om op donderdag 26 november 2009
aanwezig te zijn bij receptie voor het afscheid van
burgemeester H.L. (Berry) Groen.
De receptie begint om 20.00 uur in de Thamerkerk, Amsteldijk-Noord
1 in Uithoorn. U krijgt dan gelegenheid Berry Groen persoonlijk de
hand te drukken. De receptie duurt tot 22.30 uur.
Kom zoveel mogelijk te voet of per ﬁets. Mocht u toch met de auto
komen, dan kunt u deze parkeren op het parkeerterrein van The Mix,
J.A. van Seumerenlaan 1.

Wij stellen het zeer op prijs u op 26 november
te kunnen verwelkomen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Hoe denkt u over de (e)-dienstverlening
van de gemeente Uithoorn?

Vindplaatsen van actuele
informatie over grieppandemie

De gemeente Uithoorn
houdt een onderzoek
onder haar inwoners

Het nieuwe Inﬂuenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ofﬁcieel tot pandemie uitgeroepen. Een pandemie is een infectieziekte die wijdverbreid voorkomt gedurende een beperkte tijd op meerdere continenten. U vindt
actuele informatie over het H1N1-virus op www.grieppandemie.nl en
op www.gezond.amsterdam.nl. Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw vragen over de grieppandemie kwijt
kunt: 0800-1100.

Geef uw mening, doe
mee aan de enquête

Ook voor meer informatie over het
onderzoek gaat u naar de website.

Deze week kan een envelop in uw
brievenbus vallen, met een enquête
waarin uw mening wordt gevraagd
over de (e)-dienstverlening (dienstverlening via internet) van de gemeente Uithoorn. Wij zijn benieuwd
naar uw mening en ideeën zodat wij
daarmee bij nieuwe diensten en activiteiten rekening kunnen houden.

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

Doe mee aan de enquête:
uw mening telt!

Wij vragen u mee te doen aan het
onderzoek. Doel is om de resultaten
daadwerkelijk om te zetten in actie.
Dit alles in het kader van verbeterde
(e)-dienstverlening. Daarvan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Meedoen aan het onderzoek
kan ook via www.uithoorn.nl

Iedereen kan meedoen aan het onderzoek, ook als u geen envelop
in de brievenbus krijgt. Ga naar de
website www.uithoorn.nl en klik op
de banner: marktonderzoek, ik doe
mee! U kunt de enquête online invullen en online insturen.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Maarten Levenbach:
“Uitgangspunt voor mij is dat er een
digitaal loket moet zijn, een telefonisch loket, een echt loket en een
loket bij u thuis. Bij dit uitgangspunt
past dat u uw mening geeft, via het
papieren enquêteformulier of digitaal via de gemeentelijke website.
Geef uw mening en laat weten hoe
u erover denkt!”

Kandidaten burgemeester
Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Uithoorn hebben 27 personen gesolliciteerd; (12 vrouwen en 15 mannen). Van deze kandidaten hebben/hadden 19 personen een fulltime functie in het
(lokaal) openbaar bestuur en 8 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

Onderverdeeld naar politieke richting:
PvdA:
VVD:
GroenLinks:
Onbekend/geen:

12
11
2
2

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 12 november 2009 in het gemeentehuis. Het betreft een
extra Informatief Beraad. Na het extra Informatief Beraad is er geen raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 12 NOVEMBER 2009
Extra Informatief Beraad

1

Voorzitter: D.J. Zijlstra

Opening - Agenda Informatief Beraad
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
1.3 Masterplan dorpscentrum
Het college van b&w informeert de raad door middel
van een presentatie over het masterplan dorpscentrum.
Doel: Eerste informatieve bespreking in de raad en met het
college ter voorbereiding op het politiek debat en besluitvorming.
1.4 E-gemeente en dienstverleningsconcept
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de
ontwikkeling van de e-gemeente en het dienstverleningsconcept.
Doel: Informatie aan de raad.
Sluiting Extra Informatief Beraad

19.30 uur
19.50 uur

20.30 uur
21.00 uur

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 5 NOVEMBER 2009

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in mei 2010 worden
benoemd.

Gratis identiteitskaart
afgeschaft

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identiﬁcatieplicht in werking getreden. Dit betekent dat iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Sinds januari 2005 kunnen veertienjarigen met de
Nederlandse nationaliteit een gratis identiteitskaart aanvragen. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010. Er kan vanaf die datum dus geen
gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd.

Uitzonderingsregel

Word je op of voor 25 februari 2010 14 jaar en heb je nog geen gratis identiteitskaart aangevraagd, dan kan je dit nog doen tot en met uiterlijk 31 december 2009. Je valt dan namelijk binnen de uitzonderingsregeling om een gratis Nederlandse identiteitskaart te kunnen aanschaffen.
Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een gratis kaart:
• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwoner;
• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitkaart op grond van deze regeling hebben ontvangen;
• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht weken 14 jaar worden.

Voorbeeld
bereiken 14 jarige leeftijd

datum aanvraag vanaf

tot uiterlijk

01-01-2010
15-01-2010
01-02-2010
23-02-2010
24-02-2010
25-02-2010

06-11-2009
20-11-2009
07-12-2009
29-12-2009
30-12-2009
31-12-2009

31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaarten van
toepassing.

In de raadsbijeenkomst van 5 november is geen gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. Er is deze keer geen Informatief Beraad gehouden
en geen vragenuur.
De raadsvergadering stond in het teken van de behandeling van de
Programmabegroting 2010. Tegelijk met de Programmabegroting 2010 is de
tweede Voortgangsrapportage 2009 behandeld.
Tijdens het Politiek Debat is een amendement en een aantal moties ingediend. Het amendement en de moties zijn allemaal verworpen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• De Programmabegroting 2010 met de bijbehorende verordeningen;
• De 2e Voortgangsrapportage 2009;
• Begrotingswijziging nr. 3, behorend bij de
2e Voortgangsrapportage 2009;
• Begroting 2009 G2;
• Bekrachtiging geheimhouding;
• Jaarrekening 2008 en begroting 2010 GR OGZ Amstelland.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 19 november 2009. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal
van het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de
grifﬁer (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING GEZAMENLIJKE
BIJEENKOMST AALSMEER/UITHOORN EN REGULIERE
RAADSVERGADERING OP 19 NOVEMBER 2009
Op 19 november 2009 vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de raden van Aalsmeer en Uithoorn in het gemeentehuis van Uithoorn. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. In deze bijeenkomst discussiëren de raden over
de samenwerking tussen de beide gemeenten.
Na de gezamenlijke bijeenkomst is er een reguliere raadsvergadering. De
volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van deze
raadsvergadering:
• In het Informatief Beraad wordt gesproken over het beeldkwaliteitskader
voor het dorpscentrum Uithoorn.
• In Politiek Debat gaat de discussie over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uithoorn 2009. Als hamerstuk staat genoteerd een voorstel
over het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan.
De agenda’s en de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 13
november 2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 18 november 2009 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁer
van de gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297- 513 963 of e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de
raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de grifﬁer (per
telefoon of e-mail).
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

Plaatsen van palen aan beide kanten van de oversteek. Daardoor
kunnen automobilisten duidelijk
zien dat zij een oversteek naderen.
Het werk duurt maximaal één week en
vindt zoveel mogelijk buiten de spits
plaats. Zo blijft de overlast voor het verkeer tot het minimum beperkt.

Bereikbaarheid

LOPENDE
PROJECTEN

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

RIOOLWERKZAAMHEDEN LANGS N201
BIJ UITHOORN

In de periode van 9 november tot en
met eind februari 2010 voert Waternet in samenwerking met de gemeente Uithoorn rioolwerkzaamheden uit
langs de N201, tussen de Poelweg en
de Noorddammerweg. Voor de aanleg
van de nieuwe busbaan is het noodzakelijk dat bestaande rioolbuizen worden omgelegd.

Verkeersmaatregelen

Waternet begint 9 november met de
werkzaamheden voor de aanleg van
de nieuwe buizen. Vanaf 4 december
tot 20 januari 2010 wordt het ﬁetspad
langs de noordzijde van de N201 afgesloten. Fietsers worden een stukje omgeleid over een tijdelijk ﬁetspad. Langs
de rijbaan komt een afzetting, het verkeer op de N201 ondervindt daar geen
hinder van. Ook het werkverkeer zal
niet leiden tot extra overlast.

AANLEGGEN BRUGGEN
LANGZAAM VERKEER
BIESLOOK- FAUNALAAN

De uitvoering van deze werkzaamheden is vertraagd. Waanneer met de
aanleg begonnen wordt, maken we dat
zo snel mogelijk bekend.

AANLEG ZEBRAPAD
OP ARTHUR VAN
SCHENDELLAAN

In de week van 10 november wordt
de huidige oversteek op de Arthur
van Schendellaan bij de Groen Rode
Scheg vervangen door een zebrapad.
Wij willen hiermee de veiligheid voor
overstekende kinderen en ouders verbeteren.

Wat gaat de gemeente doen?

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het vervangen van de oude hekjes
door gekleurde hekjes

Activiteitenkalender

•

De Arthur van Schendellaan is tijdens
de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Ter hoogte van de oversteek is
één rijbaan beschikbaar. Om ook tijdens het werk veilig te kunnen oversteken komt naast de huidige oversteek
een tijdelijke.

AANLEG EN RENOVATIE
SPEELPLEKKEN

In het kader van de uitvoering van het
speelbeleidsplan wordt de komende twee weken gewerkt aan de aanleg en renovatie van diverse speellocaties. Bestaande speelplekken worden gerenoveerd en nieuwe speelplekken aangelegd. Tevens vervangen wij
alle ondergronden door kunstgras. Per
wijk worden de komende periode de
volgende speelplekken gerenoveerd
of nieuw aangelegd.

Werkzaamheden
speelplekken De Legmeer:

Bij Bieslook en Betram worden nieuwe speelplekken aangelegd. De speelplek bij Wederik wordt opgeknapt en er
komt een uitbreiding van de speelvoorzieningen bij Muur.

Werkzaamheden speelplekken
Burgemeester Kootpark

In de hofjes van het Burgemeester
Kootpark worden de speelvoorzieningen uitgebreid. Bij de Sportlaan komt
een nieuwe speelplek.

Werkzaamheden
speelplekken De Kwakel

Bij de Distellaan wordt de speelplek
gerenoveerd. Bij de Irislaan (hoek Fresialaan) wordt de bestaande speelplek
uitgebreid en verderop op de Irislaan
(hoek Cyclamenlaan) wordt een nieuwe speelplek aangelegd.

Werkzaamheden
speelplekken Zijdelwaard:

De bestaande speelplek bij de Slauerhoff/Elsschotlaan wordt uitgebreid en
er komt een nieuwe speelplek bij de
Ter Braaklaan.

Werkzaamheden
speelplekken Thamerdal

De bestaande speelplek bij de Johan
van Oldebarneveldtlaan wordt gerenoveerd en er worden extra speeltoestellen geplaatst. Op de Aalberselaan
(hoek Dreeslaan) wordt een nieuwe
speelplek ingericht.

Werkzaamheden
speelplekken Meerwijk-Oost

Bij Fokkemast komt een extra speel-

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
12 nov.

Inloopbijeenkomst bewoners, Masterplan Dorpscentrum,
Thamerkerk 16.00 uur
14 nov.
Intocht Sinterklaas, Marktplein, 10.00 uur
20 nov.
Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en Stabat
Mater van Haydn, De Burght, 20.15 uur
22 nov.
Ofﬁciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
22 nov.
Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
24 nov.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
26 nov.
Afscheidsreceptie burgemeester Berry Groen, Thamerkerk,
19.00-20.00 uur, na aanmelding
8 dec.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
20 dec.
Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
20 dec.
Kerstconcert in De Burght X-mas-vocals, avond
27 dec.
Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d Drecht;
t/m 10 jan. openingstijden: za. en zo. 12-17 uur. Vrij.: 19-22 uur.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten
en activiteiten voor de rest van het
jaar op onze website www.uithoorn.
nl/activiteiten. Meer informatie over
de buurtbeheeracties: Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

OUDER DAN 65 JAAR?
DECLAREER HET MAAR!
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toestel en bij Fermoor worden nieuwe
speeltoestellen geplaatst.

Ontwerpen

De gekozen ontwerpen voor de speelplekken zijn onder de betreffende
wijk te vinden op www.buurtbeheer.
uithoorn.nl.

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met de
werkzaamheden op de Amsterdamseweg. Dit houdt in dat er zand wordt
aangebracht op het tracé tussen de
Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode van circa
twee weken vinden er zandtransporten plaats. Daarbij rijden ongeveer 10
vrachtwagens per uur via de Wiegerbruinlaan over de Amsterdamseweg
heen en weer. Er kan hierdoor overlast
ontstaan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het
informatienummer van de N201: 023514 3230.

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouwvergunning 2e fase afgeven voor de bouw

van 8 appartementen en een woning
op het perceel Drechtdijk 31. Vooruitlopend daarop mag de aannemer alvast beginnen met heiwerkzaamheden. De bouw zal ongeveer een jaar
duren. Vanwege de werkzaamheden
moet bouw- en heimateriaal worden
aangevoerd. Het materiaal zal worden gelost vanaf de Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en toe hinder voor het
verkeer. Volgens de aannemer zullen
de stremmingen per keer zo’n 15 minuten duren. De aanvoer van materialen zal plaatsvinden op werkdagen tussen 08.30-13.00 uur, maar niet tijdens
de spits. De bouwmachines mogen uitsluitend draaien op maandag t/m vrijdag tussen 07.00-19.00 uur.De omwonenden zijn per brief ingelicht.

REINIGING RIOLERING
BILDERDIJKLAAN EN
OMGEVING

Vanaf 28 september en de daarop volgende weken worden nog meer werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen
stankoverlast veroorzaken. Bovendien
kunnen bewoners dan tijdelijk het riool niet gebruiken omdat dit gedeeltelijk is afgesloten is op het moment van
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Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

de werkzaamheden. De betrokken bewoners hebben daarover een brief ontvangen met meer informatie.

FIETSPAD LANGS RANDWEG (AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het ﬁetspad langs de Randweg in Amstelveen is sinds mei afgesloten in verband met de aanleg van de N201. De
afsluiting duurt waarschijnlijk tot ju-

ni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die via de Randweg naar
de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit de volgende twee omleidingen: De Randweg via de Noorddammerweg naar de Legmeerdijk en
v.v., of de Randweg via Poelweg, N201
naar de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting is nodig vanwege de aanleg van
de N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd
mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben
over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of
u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum
(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter
inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
Tijdelijk
- Wet investeren in Jongeren (WIJ), met als inhoud:
* Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente Uithoorn 2010
* Maatregelenverordening WIJ gemeente Uithoorn 2010
* Verordening Toeslagen en Verlagingen WIJ gemeente Uithoorn 2010
- Verordening tot wijziging van de Verordening, Clientenparticipatie Gemeente
Uithoorn 2007
- Verordening tot wijziging van de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Uithoorn.
Info: G2 Sociale Zaken Aalsmeer-Uithoorn Frans v.Santen en Dolinda Knigge,
tel: 0297-513261. Inzageperiode: woensdag 4 november 2009 t/m dinsdag 15
december 2009.
VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Albert Verweylaan 23 op te heffen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 23 december 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Vervolg op volgende blz.
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Off i c i ë l e m e d e d e l i n g e n e n b e k e n d m ak i n g e n
	INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 33, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 25, lichte bouwaanvraag voor het vegroten van een garage.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, sloopaanvraag voor het slopen van diverse binnenwanden/muren en daksparing voor de nieuwe patio.
Legmeer-West
- Bosmuis 22, lichte bouwaanvraag voor het oprichten van een garage.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan kavel VI, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een
bedrijfsgebouw en kantoor.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
	BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffing te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Wilgenhof 66, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de
zijkant en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde..
Genoemd bouwplan ligt van 13 november 2009 tot en met 24 december 2009 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
	VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-

zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg 149, vergunning voor het plaatsen van een schermconstructie t.b.v.
de teelt van potplanten. Bezwaar: t/m 16 december 2009
- Kerklaan, vergunning aan de Kwakelse Handels Vereniging voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 14 november 2009 van 16.00 tot 20.00
uur. Bezwaar t/m 18 december 2009
Thamerdal
- Zijdelveld 24 te Uithoorn, vergunning voor het veranderen van de voorgevel
van een kinderdagverblijf. Bezwaar: t/m 14 december 2009.
Zijdelwaard
- Joost van den Vondellaan 31, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 16 december 2009.
- Brug tussen Heijermanslaan en Albert Verweylaan vergunning voor het veranderen van een bestaande loopbrug naar loop-/fietsbrug. Bezwaar: t/m 14 december 2009.
- Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan KNA voor het
organiseren van het najaarsconcert op 7 november 2009 van 20.00 tot 23.00
uur.
Meerwijk-Oost
- Eendracht, vergunning aan de Winkeliersvereniging Oude Dorp en Amstelplein voor het organiseren van de uittocht van Sint Nicolaas op 6 december
2009 om 17.00 uur. Bezwaar t/m 16 december 2009
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, vergunning aan de Winkeliersvereniging Oude Dorp en Amstelplein voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 14 november 2009 van 08.00 uur t/m 12.00 uur. Bezwaar t/m 16 december 2009
De Legmeer
- Legmeerplein, verklaring van geen bezwaar aan buurtbeheer Legmeer voor
het organiseren van een kerstsamenzijn op 19 december 2009 van 12.00 tot
19.00 uur.
	Verleende collectevergunning
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend voor 29
november tot en met 3 december 2010 aan:

-

Mevrouw S. Bouwman, namens Stichting Oogfonds Nederland voor het collecteren t.b.v. Stichting oogfonds Nederland in de gemeente Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 15 december 2009 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
	WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, van de
heer T.W. Wildeboer.
De melding betreft het (tijdelijk) plaatsen van een bouwkeet en opslagcontainers
op het bouw- en opslagterrein aan de Randweg, hoek Legmeerdijk, te Uithoorn.
Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. Hierdoor vervalt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 11 november 2009
Kennisgeving voorgenomen besluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet Uithoornse Wielertrainingsclub UWTC ten behoeve van het
clubgebouw aan Europarei 3 te Uithoorn een drank- en horecavergunning willen
verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van
oneigenlijke mededinging.
Het ontwerp van dit besluit ligt van 12 november 2009 tot en met 23 december
2009 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken

www.uithoorn.nl
Gevraagd:
Rommelmarktspullen. Wij komen het graag ophalen. Ook
boeken en oude fietsen.
Tel. 0172-538947

Te koop:
Hr. colberts mt. 53-54 i.pr.st. 10
euro p.st. Ds. badjas mt. 48/50
1x gedragen badstof 10 euro.
Tel. 0297-563722

Te koop:
Dames sportfiets 7 versn. Sparta 25 euro. 2 tuinhekken 80/150
sierw. 95 euro.
Tel. 0297-540738

Te koop:
Hitachi video-cam met compact
VHS cassette in koffer vele acc.
140 euro.
Tel. 0297-892088

PANTALON
ACTIE

Gevraagd:
Vlotte toetsenist voor doorstartende coverband.
Tel. 0297-533233
Te koop:
Fietstassen merk Fast Rider
zwart-wit nw. 50 3 mnd. oud
15 euro. Tel. 0297-563667
Te koop:
Wax jack met binnenvoering
geruit merk Balmoral Ascot M/
L made in England 100 euro.
Tel. 0297-560914
Te koop:
4 eetkamerstoelen zien er netjes uit. 2 vitrinekastjes Ikea.
Tel. 0297-568030 a 17.00 u.
Aangeboden:
Orig. dartsspel nw. in doos 20
euro.
Tel. 0297-563993

Computercursus fotobewerking
De lessen worden gegeven op de maandagavond
in Wijksteunpunt “Vita”, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn
Cursusduur: 6 lessen van 2 uur van 19.00 - 21.00 uur
Informatie en aanmelding: Ada Klerks
E-mail: amklerks@xs4all.nl Tel.: 0297-250317

HERENPANTALONS
KATOEN en 5-POCKET

 99,95

viert feest

(overmaten  109,95 )

Eindelijk kunt u weer parkeren
en is onze winkel weer bereikbaar

NU 2e pantalon
HALVE PRIJS

daarom t/m 21 november

20 % KORTING

• vele kleuren en maten.
• uw pantalon wordt (zonodig)
GRATIS vermaakt.

als dank voor het ongemak

AALSMEER
HOOFDDORP
UITHOORN

Dorpsstraat 4
Polderplein 218-219
Zijdelwaardplein 80

www.broeckmans.nl

Zijdstraat 26 a-b (naast de molen) Aalsmeer
Tel. 0297-320447
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Kwakelse veiling brengt
bijna 65.000 euro op
De Kwakel - Op de tweede avond
van de 50e Kwakelse Veiling werd
afgelopen zaterdag een bedrag van
maar liefst 35.698 euro bijeengeveild. De opbrengst over twee avonden bedraagt daarmee 64.854 euro
en dat was veel hoger dan menigeen tevoren had durven hopen. Vergeleken met vorig jaar steeg de opbrengst met ruim 12 mille. Behalve
de 50e editie was het ook de laatste
Kwakelse Veiling in actieve dienst
voor veilingmeester Willem Klijn.
Aan dat feit werd na afloop ruim
aandacht besteed door achtereen-

tuinbeeld van een paar betonnen
duifjes, als cognacliefhebber een
fles Franse cognac, een paar begonia’s om niet achter de geraniums
te hoeven gaan zitten en uiteraard
voor zijn vrouw, een groot boeket.
De notaris verrichte ook haar andere plichten en trok in de loterij onder
de kopers van deze avond de prijzen.
De heer Peter Oudshoorn won een
weekend of midweek in een chalet
in Resort Arcen Limburg, geschonken door Hogenboom Vakantie parken en de familie Severing kan bij
Blom en Blom tweewielers eerdaags

het er al die jaren vanaf gebracht
had. Het veilingcomité bood Willem
Klijn een diner aan voor zijn gezin
en (klein-)kinderen, in een restaurant naar keuze.
Het publiek zong Klijn daarna toe:
“Willem bedankt, Willem bedankt!”
en nam hem op de schouders als
dank voor 50 jaar Kwakelse Veiling
en zijn prominente rol daarin als
veilingmeester. Een prachtig gebaar,
waarmee de avond werd afgesloten
en waarna voorzitter Jan Noteboom
de uitslag kon bekendmaken. Een
bedrag van bijna 65000 euro, waar

volgens notaris Akkermans, het veilingcomité en het publiek, dat hem
luidkeels toezong. De tweede avond
begon wat later. De veilingmeester
toonde zich wat zenuwachtig, niet
zozeer omdat het zijn laatste editie
was, maar meer omdat zijn showdames aan de late kant waren. Deze dames, Handbal veteranen bleken zich (in het grootste geheim)
voor deze avond gehuld te hebben
in kleding van minstens 50 jaar geleden en waren ook zo geschminkt.
Hun opkomst was daarom een
groot succes, zeker ook omdat ze
hun taak begonnen met het opspelden van een eredecoratie bij Willem
Klijn. Dit alles droeg bij aan de prima
sfeer en die sfeer en de goede handel bracht de bezoekers er weer toe
om hun hand op te steken. Ondanks
dat er geen kinderuurtje was, was
er toch wel een aantal kinderen die
langer op mochten blijven en onder
begeleiding van hun ouders meeboden. De zaal genoot zichtbaar van
het schouwspel. Het eerste uur veilen werd afgesloten met het verloten van een gourmetschotel onder
de kopers van dat eerste uur, waarna de show van Willem Klijn en zijn
showdames werd voortgezet. Doordat het aantal kavels tot ongeveer
320 beperkt was, had de veilingmeester beter de tijd om met de nodige kwinkslagen, de lachers op zijn
hand te krijgen. Dat lukte prima en
uiteindelijk werd het toch nog ruim
half drie dat de laatste koop werd
afgeslagen. Dat gebeurde overigens
nadat veilingmeester Willem Klijn in
het zonnetje was gezet voor zijn vele jaren betrokkenheid bij de Kwakelse Veiling, eerst als bestuurslid
en later als veilingmeester. Notaris
Akkermans sprak Willem geheel in
rijm toe en overhandigde de nodige
passende kavels welke ze tijdens de
avond bijeen had gekocht.

een nieuwe fiets afhalen t.w.v. 749,en ter beschikking gesteld door de
Industriële Kring Uithoorn. De notaris kreeg daarna nog een verzoeknummer uit de zaal om als extra koop: “Een dag aangepast werk”
in te zetten. Hiermee werd het veilingmeesterschap van Willem Klijn
met 1 kavel verlengd en uiteindelijk
viel de veilingopbrengst er, door deze actie en het laatste bod van de
Kwekerij de Noordpoel, 4200,- hoger door uit. Na dat laatste kavel
vroeg penningmeester Jac. Oosterveer het woord en schetste hoe Klijn
zo’n 45 jaar geleden ooit op een late vrijdagavond tot veilingmeester
was gebombardeerd door oud-KDO
voorzitter Willem Verlaan en hoe hij

de zaal toch weer even helemaal stil
van werd.
Het veilingcomité zal in de komende weken bijeenkomen om de verdeling van de gelden te bespreken.
Inmiddels hebben ruim 20 Kwakelse verenigingen en instellingen een
aanvraag gedaan om mee te mogen
delen. Het was dan ook mede namens deze instellingen dat veilingvoorzitter Jan Noteboom publiek,
kopers, sponsors, gevers en vrijwilligers uitvoerig bedankte voor hun
steun.

Dankzij winkeliers Oude Dorp, Amstelplein en
Zijdelwaard:

Zaterdagochtend komen
de sint en zijn pieten als
eerste in Uithoorn
Uithoorn - Sinterklaas arriveert dit
jaar op zaterdag 14 november in
Uithoorn en natuurlijk komt hij alweer heel vroeg en natuurlijk met de
boot. Vanaf 9.15 uur is er al gezelligheid rondom de Wilhelminakade
in het Oude Dorp waar het reeds
vooruit gevaren pietenorkest de
spanning alvast muzikaal verhoogt.
Ook zal rond deze tijd het voorprogramma, verzorgd door Clown Chocho, aanvangen.
In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen Sinterklaas door de
burgemeester werd ontvangen op
het balkon boven het voormalige
Resmi, is er nu een groot podium
geplaatst aan het Amstelfront ter
hoogte van de Julianalaan. Op dit
podium zal de burgemeester, zoals
gewoonlijk, Sinterklaas en zijn zwar-

te pieten ontvangen om 10.00 uur.
De Sint neemt alle tijd om de kinderen en hun ouders te begroeten.
Rond 10.30 uur zal Sinterklaas met
zijn gevolg te voet richting het Amstelplein gaan.
Amstelplein
Op het Amstelplein is dan inmiddels al het pietenorkest gearriveerd
om hier wat muzikale gezelligheid
te creëren.
Tevens is er dit jaar op het Amstelplein, voor het eerst, een demonstratie van dansschool Jolanda van
Beek. Deze demonstratie vangt ook
rond 10.30 uur aan. Om 11.00 uur
wordt Sinterklaas, onder begeleiding van Clown Chocho, op het Amstelplein ontvangen door de heer
Schiermeier.

Zijdelwaard
Dan is er nog iets nieuws dit jaar.
Wanneer Sinterklaas rond 12.00 uur
het Amstelplein verlaat, gaat hij met
alle pieten op een speciale wagen
richting het Zijdelwaard. Maar niet
rechtstreeks, nee, hij gaat via de
Laan van Meerwijk – Polderweg en
de Watsonweg.
Sinterklaas wordt op het Zijdelwaard verwacht om 14.30 uur alwaar hij ook weer alle tijd voor de
kinderen zal hebben.
Maar... hou deze krant de komende weken goed in de gaten, want
de Sint, en zeker zijn pieten zullen de komende zaterdagen de diverse winkelcentra zeker bezoeken
en kunnen de kids er van alles beleven.

Geslaagde gastouderdag
Uithoorn - Op zaterdag 7 november zijn alle gastouders van gastouderbureau OOK geïnformeerd over
allerlei veranderingen die hen te
wachten staan.
Vanaf januari 2010 wijzigt namelijk
de wet waaronder de gastouderopvang valt. De gevolgen die dit heeft
voor de gastouders zijn op deze bijeenkomst uit de doeken gedaan. Alle deelnemers hielden een map vol
informatie, maar ook een voldaan
gevoel over aan deze dag. De veranderingen zijn logisch, maken het
makkelijker en geven het beroep

van gastouder een steviger ondergrond.
Wat gaat er allemaal
veranderen?
Allereerst moeten de gastouders
aan een bepaald opleidingsniveau
voldoen. Om kinderen goed op te
vangen en te begeleiden is het belangrijk dat je een aantal dingen
weet. Bijvoorbeeld over kinderEHBO, maar ook over hygiëne, over
veiligheid en over pedagogiek.
Het is niet per se nodig dat alle gastouders een echt diploma gaan be-

halen: ook via de zogenaamde EVCtrajecten (waarbij wordt gekeken of
gastouders voldoende vaardigheden en ervaringen hebben voor dit
diploma) kunnen gastouders bewijzen dat zij het opleidingsniveau
hebben.
Bijna alle gastouders van gastouderbureau OOK denken dat zij deze EVC-procedure kunnen doorlopen. En daarmee met een gesprek
en wellicht een aantal aanvullende
cursussen het diploma kunnen verwerven. Een andere wijziging is dat
de GGD de woning van de gastouder komt bekijken. De GGD inspecteert of de gastouder zich aan
de (logische) regels houdt. Bijvoorbeeld dat er een traphekje is, dat
kinderen in een slaapkamer kunnen
slapen, enz.
Een derde wijziging is dat de financiën via het gastouderbureau gaan
lopen, iets wat nog niet zo was.
Daarvoor is OOK een samenwerking aangegaan met de Uithoornse
Kinderopvang.
Al met al was het een intensieve
dag. Doch iedereen ging met een
goed gevoel naar huis. De gastouders van gastouderbureau OOK/de
Uithoornse Kinderopvang kunnen
met een gerust hart de komende
wetswijziging aan.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Duivenmelker
Zo kreeg hij als duivenmelker een

Voor volgend jaar, de 51e editie van
de Kwakelse Veiling, kunt U alvast
de zaterdag avonden 30 Oktober en
6 November in uw agenda noteren.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden,
tel. 0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, tel:
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 8.3012.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 57,
tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. Open: ma t/m
vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 15.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

Welkom bij Pastroterianclub
STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN
de Meerlanden
Regio – Leden en oud-leden van
roterianclubs, wonende in de omgeving van Aalsmeer, De Ronde Venen
en Uithoorn, worden geattendeerd
op de aanwezigheid van een pastroterianclub, Pastroterianclub de
Meerlanden. Deze club houdt om

de week lunchbijeenkomsten in De
Kwakel. Voor meer info kunt u contact opnemen met de heer P Bocxe,
Thamerlaan 41, 1421 XZ in Uithoorn,
tel. 0297-562315, e-mail: info@leenders.com. U bent van harte welkom
om als lid/gast aanwezig te zijn.

Brandweeroefening bij Cindu
Uithoorn - Woensdag 18 november
aanstaande vindt in het kader van
de rampenbestrijding op het Cinduterrein in Uithoorn een grote oefening plaats. De oefening begint om
ongeveer 20.00 uur en zal tot ca.
22.30 uur duren. Deelnemers aan
deze oefening zijn de brandweer-

korpsen van de gemeente Uithoorn,
Aalsmeer, Politie, Ambulancedienst
en de bedrijfsbrandweer van Cindu.
Tijdens de oefening kan er mogelijk
enige overlast zijn voor de buurtbewoners. Getracht zal worden deze overlast tot een minimum te beperken.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Er was eens… een mooie
grove den. Hij groeide, werd
groot en kwam boven het dak
van het huis uit. Omdat hij niet
zo diep wortelde, zakte hij
scheef en zou bij een stevige
storm kunnen omwaaien. De
grote grove den moest daarom worden gerooid. Hij werd
van zijn takken ontdaan en
als kale stam omgezaagd,
dicht bij de bodem. Er bleef
alleen een stobbe, een kleine
boomstomp over.
Inmiddels is het jaren later
en staat de stobbe er nog
steeds. Pas nu vangen de

gen af en aan met kersen in
de bek. De kersenpluk was
elk jaar snel gebeurd.
Maar aan het jaarlijkse kauwenfeest kwam een einde
toen de boom een beetje ziek
werd, nauwelijks bloesem
meer droeg en treurige kale
takken had. De kersenboom
werd daarom omgezaagd,
valkbij de grond.
Op de kersenboomstomp
groeit al jarenlang een grote
dikke donkerbruine tonderzwam. Maar langzaamaan
is er een hele groep van die
zwammen gekomen en gaat

vvv/ANwB

In de Debrabant Secondary School zijn er behalve de sobere klaslokalen
ook een stafkamer waar door de leraren het huiswerk wordt gecorrigeerd,
een computerlokaal, een natuurkundelokaal en een bibliotheek. Een probleem is dat er in Tanzania maar heel weinig (kinder) boeken in het Swahili verschijnen. Swahili is de taal van Oost Afrika. Tanzania heeft een heel rijke traditie qua verhalen vertellen. Het is van oudsher een zogenaamde orale cultuur.
Er worden wel veel kranten in het Swahili geschreven en die worden ook
goed gelezen. Maar boeken lezen... nou nee. Ook niet door mensen die
goed Engels kunnen lezen. In de miljoenenstad Dar es Salaam zijn in de
boekwinkels geen kinderboeken in het Swahili te koop. Om hierin verandering te brengen zijn er mensen nodig die voldoende vertrouwen hebben
in de eigen taal om boeken te schrijven en te illustreren. En zijn er uitgevers nodig die het lef hebben deze boeken uit te geven. Bij de overheid is
de politieke wil noodzakelijk om te stimuleren dat er boeken worden geschreven en uitgegeven in de eigen taal – het Swahili. Een en ander zou tevens de broodnodige werkgelegenheid scheppen voor de capabele Tanzanianen zelf.
De boeken in de schoolbibliotheek komen uit het Verenigd Koninkrijk. De
scholen moeten deze Engelstalige boeken zelf betalen. Ook nog eens een
zware financiële last. Dat moet toch anders kunnen...
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

opruimers van de natuur
goed aan. Onlangs zijn paddenstoelen hun afbrekende
werk begonnen. Er groeien
zwammen die zich voeden
met het hout van dennenstronken en –wortels. De
zwammen zijn met vele en
erg herfstig met een bruine
hoed vol purperen schubben
en zachtgele plaatjes aan de
onderkant. Ze zijn groot, wel
10 cm hoog en hebben gave
platte hoeden. Het is dan
ook een zeldzame en mooie
soort ‘plaatjeszwammen’: de
koningsmantel.
Er was ook eens… een kersenboom. Hij tooide zich met
tere bloesem in mei en had
zurige kersen in juni. Tegen
dat het kersentijd was, kwamen de pientere kraaien:
hele zwermen kauwtjes vlo-

het kersenhout er eindelijk
aan. Tonderzwammen groeien steeds groter en hebben
net als bomen jaarringen.
Ze zijn lelijk, maar bruikbaar.
Omdat ze steenhard zijn, kun
je er namelijk vuur mee maken. Sla stukken tonderzwam
tegen elkaar en zie de vonken ervan af springen.
Er was tenslotte… een tonderdoos. Daar zaten stukjes
tonderzwam in. Dat waren
kostbare vuurstenen. Maar
er is al lang ander, gemakkelijker vuur. De tonderdoos
is nu leeg en is alleen nog
maar een oude doos. Die
oude doos zou ik wel willen
vullen met een verhaaltje. En
dat verhaaltje zou dan heten:
Tonderzwam en koningsmantel.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................

zwANGERsCHAP

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

‘Onze’ school in
Tanzania (3)

Tonderzwam en
koningsmantel

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 10.0016.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-13.00
u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 u/13.3015.00 u./zo gesloten.

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
jeugdgezondheidszorg). Voor info 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.

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

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

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

zORG &
DIENsTvERLENING

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Oud-bewoners Prinsenhuis diep teleurgesteld over
uitblijven Cultuurhuis:

”We worden met nog
minder dan een kluitje
in het riet gestuurd”

Het contract voor renovatie van de Baambrugse Zuwe wordt ondertekend door wethouder Jacques Dekker met naast
hem Dura Vermeer directeur Michel Jansen. Eén en ander wordt goedkeurend gadegeslagen door v.l.n.r.: Hoofd Civiel
Technisch Beheer Rob Grashof van de gemeente De Ronde Venen, projectleider Rolf Esveld, omgevingsmanager Annemarth Fokker, Dura Vermeer directeur Ad Hoefkens en bedrijfsleider Joop Dijkmans.

Baambrugse Zuwe gaat
een jaar op de schop
Vinkeveen - Komend voorjaar 2010
gaat de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen op de schop voor een intensieve renovatie die naar verwachting
een jaar gaat duren. En dan betreft
het hier nog maar het eerste deel van
ongeveer 875 meter, gerekend vanaf
de Herenweg tot huisnummer 128e.
Voor de volgende vier fasen dient de
gemeenteraad eerst haar goedkeuring te geven omdat hiervoor geld
beschikbaar moet worden gesteld.
Dit en meer zaken kwamen aan de
orde tijdens de ondertekening van
het contract op het gemeentehuis
in Mijdrecht met Dura Vermeer Divisie Infrastructuur B.V. MiddenWest die zowel verantwoordelijk is
voor het ontwerp als de uitvoering
van het project. Een en ander binnen de gestelde randvoorwaarden
door de gemeente De Ronde Venen.
Voor de gemeente tekende wethouder Jacques Dekker en namens Dura Vermeer uit Cruquius (Heemstede) directeur Michel Jansen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in duurzame
aanleg (zoals de landtunnels in de
A2 en Tweede Coentunnel) en onderhoud van infrastructurele werken, ook als deze te boek staan als
‘problematisch’. Uit de gevoerde
aanbestedingsprocedure kwam de
aanbieding van de firma Dura Vermeer Divisie Infra B.V. bovendien als
de meest gunstige naar voren. Met
de renovatie van het eerste gedeelte van de Baambrugse Zuwe is een
bedrag van ruim 4,5 miljoen euro
gemoeid.
Weg op palen
Aanleiding tot een grondige renovatie is de geringe draagkracht van
de Baambrugse Zuwe. Daardoor
zakt deze voortdurend in de slappe
veenbodem weg. Dit in tegenstelling
tot de N201 tussen de plassen door
die in de Tweede Wereldoorlog door
de Duitsers geheel op een zandbed
is aangelegd. Telkens werd op de
‘Zuwe’ weer een nieuwe laag asfalt
aangebracht om de weg op ‘maaiveldhoogte’ te houden. Dat heeft
tot gevolg gehad dat de asfaltlaag
op sommige plaatsen wel 2 meter
dik is! Daarnaast waren en zijn de
kosten erg hoog om telkens de weg
weer van een nieuwe laag te voorzien. Om een einde te maken aan
het continu verzakken van de bodem en de daarmee terugkerende
wateroverlast op de weg, heeft Dura Vermeer een plan opgesteld voor
de reconstructie van vooralsnog het
eerste deel van de Baambrugse Zuwe. Voor een duurzame verbetering
van de problematiek heeft het bedrijf een onderhoudsarme oplossing
uitgewerkt. Omdat de Baambrugse
Zuwe dan weer minstens tien jaar
onderhoudsvrij mee kan, scheelt
dat uiteindelijk ook aanzienlijk in de
kosten.
Wat houdt de technische construc-

tie in? “Misschien wat kort door de
bocht, maar we gaan een weg op
palen maken”, legt bedrijfsleider
Joop Dijkmans van Dura Vermeer
uit. “In de huidige asfaltlaag worden
gaten geboord waardoorheen palen
in de grond worden geheid. Daarop
komt een betonnen ondergrond die
later weer van een asfaltlaag wordt
voorzien. Het oude wegdek fungeert
daarbij als onderlaag en bekisting
tijdens de aanleg. De weg is dus onderheid waardoor verzakken niet
meer mogelijk is.”
De vraag rijst hoe het ervoor staat
met het ondergrondse kabel- en leidingennet. Wordt dat meteen ook
vernieuwd en onderhouden? De ervaring leert dat als een nieuw project gereed is er ineens allerlei nutsbedrijven klaar staan om de zaak
weer open te breken want dan moet
hun leidingwerk onderhouden, c.q.
vernieuwd worden. Van enige coördinatie met de gemeente en de wegenbouwer is vaak nauwelijks sprake zo toont het (recente) verleden
aan. Directeur Michel Jansen zegt
hierover: “Voordat we ook maar een
boring verrichten gaan we ons in
verbinding stellen met alle kabelen leidingbeheerders in dat gebied.
Er wordt een werkmethode gehanteerd dat we eerst in kaart brengen
waar de leidingen en kabels zich
bevinden. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat door ons toedoen omwonenden ineens verstoken zijn van
water of elektriciteit.”
Wanneer gaat het project van start?
“Het is nog niet helemaal duidelijk
wanneer we precies beginnen. Het
voorlopige ontwerp van de renovatie
moet eerst worden uitgewerkt naar
een definitief ontwerp. Daarnaast
hangt het ook af van het overleg
met de nutsbedrijven en hoe snel
die hun gegevens en leidinglocaties
beschikbaar willen stellen. Verder
moet je ‘s winters natuurlijk niet gasen waterleidingen boven de grond
willen hebben dan wel verleggen”,
licht projectleider Rolf Esveld toe.
“Naar verwachting gaan we voorjaar
2010 van start en dit gedeelte van
het werk zal een jaar in beslag nemen. Dat betekent tevens dat vanaf
dat tijdstip geen doorgaand (gemotoriseerd) verkeer meer mogelijk zal
zijn. Er wordt in fases van zo’n 175
meter gewerkt. Verder zal het ook
zo zijn dat bewoners van de Baambrugse Zuwe tijdelijk niet met hun
auto naar en vanaf hun woning kunnen komen. Die zullen dus ergens
anders geparkeerd moeten worden wil men er gebruik van maken.
In dat licht gezien moeten we ook
nog met de verschillende hulpdiensten in overleg om te bekijken hoe
we een doorgang kunnen realiseren
als dat strikt noodzakelijk is. Overigens moeten we voor de tweede fa-

se van de aanpak een nieuw onderzoek opstarten omdat de wegen grondproblematiek op die locatie weer anders is dan in het begindeel.”
Wethouder Jacques Dekker geeft te
kennen dat tegen die tijd voor het
verkeer duidelijk met borden een
omleidingsroute zal worden aangegeven en dat zoiets heel zorgvuldig zal gebeuren. Bewoners vanaf woning 128 moeten gedurende
de werkzaamheden richting Groenlandse kade en via de N201 omrijden willen ze in het dorp boodschappen gaan doen. “We laten de
renovatie in fases uitvoeren omdat
je niet de hele bijna vier kilometer lange Baambrugse Zuwe in één
keer kan afsluiten. Ik denk dat ik
dan mijn laatste dag als wethouder
gezeten heb...”, aldus Jacques Dekker gekscherend. “Het idee om dan
met ‘veerponten’ te gaan varen om
de bewoners te ontsluiten was een
ludiek idee, maar praktisch natuurlijk niet uitvoerbaar.”
Omgevingsmanager
Omdat het nieuwe wegdek en het
naastliggende openbare terrein gemiddeld 40 centimeter hoger komt
te liggen dan het bestaande tracé,
zullen alle in- en uitritten van de bewonerslocaties ook op die hoogte gebracht moeten worden. De bedoeling is dat Dura Vermeer in overleg met de betreffende bewoner(s)
daarin zal gaan voorzien. Het eventueel ophogen van tuinen om op
gelijk niveau met het wegdek te
komen, blijft voor rekening van de
bewoner(s), zo wordt meegedeeld.
Om de bewoners aan de Baambrugse Zuwe regelmatig te informeren over het verloop van de plannen en de werkzaamheden, heeft
Dura Vermeer een zogeheten ‘Omgevingsmanager’ aangesteld. Dat
is mevrouw Annemarth Fokker. Zij
zal als de spreekbuis fungeren tussen gemeente en het bouwbedrijf.
Vanzelfsprekend worden de bewoners ruimschoots van te voren
via inloopsessies op de hoogte gebracht wanneer de werkzaamheden
gaan beginnen en welke oplossingen er voor de specifieke problemen in het verschiet liggen. “Niet
voor alle vraagstukken is er echter
meteen een pasklare oplossing. Wij
vragen dus bij voorbaat begrip voor
de overlast die de renovatie van de
weg met zich meebrengt. Ik voorzie toch al een ‘hausse aan commotie’ van de bewoners die een jaar en
langer te maken krijgen met bouwwerkzaamheden voor hun deur en
terrein. Aan de andere kant krijgen
ze er wel een prachtige weg voor terug die niet meer verzakt en geen
wateroverlast meer kent. En die gaat
volgens Dura Vermeer wel 50 tot 75
jaar mee.” Aldus wethouder Jacques
Dekker.

De Ronde Venen – Maandagavond
werd er op speciaal verzoek van de
heer Wieme Klassen van de Combinatie, weer een speciale Ronde Tafel
Gesprek gevoerd met de oud-bewoners van het Prinsenhuis. Deze verenigingen en/of Stichtingen: atelier
De Kromme Mijdrecht, Kunstencentrum de Hint, Stichting Vluchtelingenwerk, Seniorweb, De Baat, Regionale Bibliotheek, Recreatie en
Educatie Verstandelijk Gehandicapten en Inloophuis ’t Anker hadden
de leden van de raad een brief gestuurd.
Daarin schreven zij: “Sinds enige jaren buigen wij ons over de mogelijkheden van huisvesting van onze
organisaties in een zogenaamd cultuurhuis. Juist vanuit gezamenlijke
huisvesting kunnen wij werken aan
een samenhangend aanbod en het
uitwerken van nieuwe ideeën. Dat
dit ook echt zo werkt merken wij al
gedurende de overleggen waarin
wij met elkaar aan de tafel zaten, en
spontaan nieuwe samenwerkingsverbanden ontstonden.
Wij vinden het dan ook jammer dat
de gemeenteraad heeft besloten dat
de huisvesting nu vanuit de optiek
van de ‘ stenen ‘ bekeken en onderzocht dient te worden. Daarmee is
de kans groot dat de visie omtrent
het cultuurhuis naar de achtergrond
verdwijnt.

Weinig nieuws
Maar liefst acht verenigingen hadden een afgevaardigde gestuurd
naar deze avond, een avond waarvan je achteraf, maar eigenlijk al
vooraf, had kunnen weten dat er
niets nieuws uit zou komen.
De wethouder, Van Breukelen, had
het de meeste tijd van de vergadering te druk met andere zaken
en liep steeds de vergaderzaal uit,
kwam weer terug, zat weer even
en ging weer weg. Hij heeft het gesprek nooit echt kunnen volgen en
dat was ook duidelijk te merken aan
zijn antwoorden. Nou ja, antwoorden, een beetje onsamenhangend
gepraat waar uiteindelijk dan duidelijk werd, dat hij – zoals hij al maanden eerder had toegezegd – in december met een plan op tafel zou
komen waarop dan weer ‘geschoten’ kan worden.
Geen cultuurhuis
Wel duidelijk werd, maar dat was
het ook al, dat er heel weinig kans is

dat er een echt cultuurhuis komt in
Mijdrecht. Er is geen geld voor. De
verenigingen kunnen allemaal worden ondergebracht in de bestaande
dorpshuizen. De dorpshuizen hebben ruimte over, dus waarom dan
nieuw bouwen als het niet nodig is.
De fractie van de Combinatie is daar
zwaar op tegen, maar ook dat was
geen nieuws. Zij willen een cultuurhuis realiseren, maar waar, wanneer
en waar het geld vandaan moet komen, dat horen we hen niet zeggen.
Een nieuwtje had de wethouder
toch nog: zijn plan gaat worden: de
bibliotheek vergroten en daar een
gehoorzaal in maken, waardoor de
Hint in de bieb kan en alle overige
stichtingen en verenigingen worden
ondergebracht in de dorphuizen in
Wilnis en Vinkeveen.
Ja, maar deze willen in Mijdrecht blijven? Ja, maar waar?: “Ja, dat krijg
je ervan”, aldus Cees Houmes, “wij
in Mijdrecht hebben ons dorpshuis
toentertijd veel te goedkoop van de
hand gedaan. Dat was ons cultuurhuis.”
Het wachten is op de notitie in december. De verenigingen en clubs
gingen teleurgesteld naar huis. “We
worden gewoon met een kluitje in
het riet gestuurd”, zo hoorde je de
aanwezigen mompelen. “Met een
kluitje, met nog minder dan een
Wordt vervolgd
kluitje”.

Het Nationaal
Schoolontbijt op de
Koningin Julianaschool
Wilnis – De leerlingen van de Koningin Julianaschool hebben op donderdagmorgen 5 november genoten
van Het Nationaal Schoolontbijt. Net
als zo’n 540.000 leerlingen van 2.500
basisscholen in het hele land, hebben ook de leerlingen van de Koningin Julianaschool in Wilnis gesmuld
van de lekkere verse broodjes, divers
beleg en melk om te laten zien dat
een goed ontbijt nodig is voor topprestaties.
Familie Lekkerbek
Het ontbijt was een passende én gezellige afsluiting van het project ‘Fa-

milie Lekkerbek’ waar de leerlingen
en leerkrachten van de Koningin Julianaschool de afgelopen weken enthousiast aan gewerkt hebben.
Zo is er veel geleerd over gezonde
tussendoortjes, bewegen in je vrije
tijd en op school en gezond ontbijten. Door het lesmateriaal, gastlessen van een diëtist en een sport- en
bewegingsdocent en een bezoek
aan een supermarkt hebben de leerlingen ervaren dat gezond eten en
drinken ook lekker kan zijn en dat
bewegen ook leuk kan zijn! De Familie Lekkerbek is een project van

GGD Midden-Nederland in samenwerking met Sportservice Midden
Nederland.
Schoolontbijt
Alles wat er geleerd is over gezond
ontbijten kon donderdag gezamenlijk in de praktijk gebracht worden
met het Nationale Schoolontbijt. In
sfeervol verlichte lokalen hebben de
leerlingen samen genoten van croissantjes, krentenbolletjes en broodjes,
met lekker en verantwoord broodbeleg, een gekookt eitje en melk. Kwaliteitsbakker Leonard zorgde voor de
heerlijke verse broodjes.

Aanrijding mondt uit in geweld
Wilnis - Twee mannen en een
vrouw kregen het op zaterdagavond
7 november naar aanleiding van een
aanrijding met elkaar aan de stok.
Rond 19.15 uur reed een 51-jarige automobilist uit Wilnis vanaf de
Veenweg de Wethouder van Damlaan in.
Daarbij botste hij, vermoedelijk
doordat hij een behoorlijke slok te
veel op had, tegen de auto van een
24-jarige automobiliste uit Haarlem.

Het eerste deel van de Baambrugse Zuwe gaat, gerekend vanaf de Herenweg, volgend voorjaar over een lengte van
bijna een kilometer als eerste gerenoveerd worden.

Voorlopig is met de inrichting van
het industriepand aan de Energieweg voor bijna alle organisaties, uitgezonderd de Hint, de hoogste nood
geledigd. Wij vragen u dringend de
plannen voor een cultuurhuis niet
in de bureaula te laten verdwijnen,
maar de plannen te herbezien”.

In plaats van te stoppen, reed de
Wilnisser door. De vriend van de
Haarlemse, een 26-jarige man uit
Wilnis, sprong uit haar auto, rende
achter de verdachte aan en sprak
hem aan.
Dat mondde uit in een schermutseling tussen de Haarlemse met haar
vriend en de 51-jarige man.

Mishandeling
Agenten gingen ter plaatse en hielden de 51-jarige man aan.
De Haarlemse en de 26-jarige Wilnisser deden aangifte tegen de verdachte.
Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij 895 ug/l, meer dan vier

keer het wettelijke maximum van
220 ug/l.
Tegen de 51-jarige verdachte wordt
proces-verbaal opgemaakt voor
mishandeling en rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is
ingevorderd.

Raad en wethouders
opgesloten in lift
De Ronde Venen/Rotterdam –
Tijdens het jaarlijkse uitje van de
Rondeveense gemeenteraad hebben de wethouders Lambregts en
Van Breukelen en een achttal raadsleden, ruim anderhalf uur vastgezeten in de lift van de Euromast.
Na een rondvaart door de haven van

Rotterdam bracht de raad een bezoek aan de Euromast. In het bovenste deel van de toren kwamen
de wethouders en raadsleden vast
te zitten in de lift. Wat precies de
oorzaak was is tot op heden niet bekend. Er is geen moment sprake geweest van paniek.

Nieuwe Meerbode - 11 november 2009

pagina 13

R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

Ja! Ja! Beloften
Het is weer zover
De
Algemene
beschouwingen
komen er weer aan.
Dan gaan de mooie
woorden weer over
de tafel van de politieke partijen. Zoals in 2003
CDA “Alert blijven regeren op de klachten
en wensen van de individuele burgers en
bewonersgroepen. ”Weinig van terecht
gekomen. Ja! Ja! Hebt u het gemerkt? Ronde
Venen Belang. Toen was er alleen aandacht
voor een prestigeprojecten (Het zwembad) en
geen aandacht voor de sociale kant van de
inwoners en natuur en milieu. En nu? Wij zullen
zien hoe men denkt over de buurtconciërges
en de vermindering van CO2. Ja! Ja! De VVD
kan weer hetzelfde schrijven. De begroting
moet gesloten worden. Het beleid moet herzien
worden. Euro’s weghalen bij de mensen die het
niet kunnen betalen en grote sommen uitgeven
voor prestigeprojecten (Haitsmaplein). Waar
blijven de buurtconciërges en hoe gaat het met
het milieu. Ja! Ja! Wij zullen zien. De combinatie
van GroenLinks en de PvdA heeft het wel over
sociaal beleid en het helpen van de zwakkeren
maar de woningbouw van goedkopere woningen
voor starters en ouderen en éénoudergezinnen?
25% was beloofd. Waar is het milieu en waar is
de waardering voor burgerinitiatieven? Zijn ze
nu wel aanspreekbaar voor de burgers? Of gaan
ze gewoon door met de partijloze voorzitter? Ja!
Ja! en blijven ze de leuke reisjes naar Oeganda
steunen? Gemeente Belangen. Hoe is het met
Bert? Ik heb lang geleden nog eens uitgebreid
met je gesproken over de idiote oplossingen
die er overal voor gehandicapten worden
gemaakt. Daarvoor kost alles nog steeds teveel
geld. Toch? Ja! Ja! Zou er deze keer aandacht
voor zijn? Hoe is het ook weer met natuur en
milieu, dat zul je nu serieus in je beleidsideeën
op moeten nemen, want anders gaat het nog
meer fout. 25 Jaar raadswerk. Dat is lang. Is het
niet te lang? Zouden de stokjes niet eens over
gegeven moeten worden? CU/SGP Sociaal zijn
jullie wel. Je roept de gemeente op om een
“fatsoenlijk minimabeleid te voeren. Maar hoe

zit het met het Rentmeesterschap? Hoe is het
met het in stand houden van de natuurlijke
waarden in ons leefgebied en het verminderen
van de CO2. Toen in 2003 was er niets over te
lezen. Het leeft geloof ik toch niet zo erg. Ja!
Ja! D66 Cees Houmes was toen vol van zijn
afscheiding van de Combinatie dat daarna
een combinatietje werd. Maar! Maar D66
legde toen wel de zere vinger op de politieke
zwakke plek. Die was wel zo realistisch om op
te merken dat het in de Raad en samen met
B&W een rommeltje is. Dat men niet naar elkaar
luistert en elkaar niet een succesje gunt (dat
is mijn uitleg). Toon v.d. Meer heeft samen met
zijn Vinkeveense Achterban heel veel werk
verzet. Om de leefbaarheid van Vinkeveen in
stand te houden. Dat is zeer te waarderen. Het
is niet makkelijk om als eenmansfractie tegen
het geweld van de grote partijen in stand te
blijven. Ja! Ja! Hoe moet het straks nu verder
gaan? Kijken wat hij in zijn waarschijnlijk
laatste Algemene beschouwingen voor het
milieu doet? Ja! Ja! Hoe zal het worden in onze
gemeente. Weer een heleboel van het zelfde?
Dezelfde kreten. Dezelfde mensen. Dezelfde
wethouders. Dezelfde burgemeester. Dezelfde
dorpspolitiek die hoofdzakelijk wordt bepaald
door de projectontwikkelaars. Hoe was het ook
weer met het Anders Besturen dat ingevoerd
was om de burgers meer bij de politiek te
betrekken? Hoe was dat ook weer? Het resultaat
in deze gemeente dat de burger verder van het
bestuur af ligt dan ooit en dat de raad nagenoeg
niets meer te vertellen heeft. Toch? Ja. Ja! Het
vertrouwen in het gemeentebestuur is onder de
bevolking helemaal niet groot. Toch krijgen de
bestuurders nog prijzen. In het gemeentehuis
moet nodig een prijzenkast komen. Als je
toch de beschouwingen van de verschillende
partijen wilt lezen let dan op wat ze beloven
over betaalbare woningen buurtconciërges,
CO2 vermindering en behoud van natuur en
landschap en behoud van milieu. Ik ben weer
benieuwd. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

De politie is je
beste vriend, ja, ja
Afgelopen week fietste mijn neef(je) het plein
bij Adelhof op, niets vermoedend fietst hij naar
het fietsenrek bij de visboer .Bijna daar wordt
hij abrupt van zijn fiets getrokken door meneer
agent.
Hevig geschrokken ziet hij dat het een agent is
die hem in niet mis te verstane woorden zegt
dat hij al twee keer had geroepen en waarom hij niet reageerde en vervolgens dat hij hier
niet mag fietsen. Oké, wat dat laatste betreft
heeft hij gelijk.
Door de schrik wordt mijn neef(je) ietwat
agressief in zijn bewoording en krijgt hiervoor
een reprimande, gelukkig geen bon en ieder
gaat zijn eigen weg. Niets aan de hand denkt
u nu.
Wat meneer agent niet weet is dat deze jongeman een jongen is met PDD-NOS (een autisme spectrum stoornis), lichamelijke beperkingen heeft en aan één kant slechthorend is.
Hier komt mijn punt: doordat hij van zijn fiets
getrokken werd had hij kunnen vallen en hierdoor zwaar lichamelijk letsel kunnen oplopen.
Ook heeft dit geestelijk het nodige met hem
gedaan, hij is hierdoor behoorlijk van slag geraakt wat ook gevolgen heeft gehad voor zijn

sociale omgang met anderen en de nachten
zijn ook onrustig, hij snapt namelijk niet wat de
agent bezielde om hem zo aan te pakken, want
hij had hem echt niet gehoord!
De politie denkt tegenwoordig waarschijnlijk dat ze ALLE jongeren hard moeten aanpakken, maar juist tegenwoordig lopen er veel
kinderen rond met zowel geestelijke als lichamelijke beperkingen.
Dit soort handelingen moet je misschien soms
toepassen, maar zeker niet in dit geval. De politie had ook kunnen wachten tot mijn neef(je)
zijn fiets had neergezet om hem vervolgens
aan te spreken op zijn fietsgedrag. Dit had zeker een hoop ellende bespaard. Ik besef echt
wel dat het niet altijd duidelijk te zien is of iemand beperkingen heeft of niet, misschien is
het goed om omgaan met kinderen met een
beperking aan de opleiding toe te voegen.
DUS POLITIE: HOU ER A.U.B. REKENING
MEE DAT NIET IEDEREEN HETZELFDE IS
EN DEZELFDE AANPAK NODIG HEEFT.
Karin Ameide uit Mijdrecht

Zeshonderd mensen bezoeken jubileumdag

Vossestein: “Een ondernemer
zonder klanten is geen
ondernemer”
Nieuwer ter Aa – Zaterdag vierde
autobedrijf Vossestein haar 30-jarig jubileum. Het bedrijf had groots
uitgepakt. Naast een 100 auto’s tellende occasionshow en gratis winterinspectie waren er tal van activiteiten te doen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om
Jan Vossestein en zijn medewerkers
te feliciteren. De dag werd bezocht
door zo’n 600 mensen. Een impressie.
Dertig meter boven autobedrijf Vossestein hangen vijf mensen in de
lucht, omringd door felgekleurde
ballonnen. De felle kleuren maken
zich los van de mensen. Het zijn met
gasgevulde ballonnen. In het kader
van het 30-jarig bestaan konden
bezoekers zich 30 meter omhoog laten voeren door een kraan van Van
Selm. ‘Spectaculair, een prachtige
kans’, zo reageert een van de deelnemers. Even verderop maken veel
mensen gebruik van de kantelsimulator. Instructeurs van Veilig Verkeer
Nederland geven uitleg. Na afloop
krijgen deelnemers een veiligheidsset mee met daarin een lifehammer
en veiligheidsvest bevat. Pearle Opticiens verzorgt de oogmetingen. In
de showroom staat de drukbezochte reactietestsimulator. Deelnemers
leggen hierbij in een nagebouwde
autocabine met beeldschermen een
parcours af. Rij-instructeurs geven
direct tips en adviezen. Partyservice
Kockengen heeft het druk. Zowel de
erwtensoep, hamburgers als andere hapjes vinden gretig aftrek. Iedereen praat met iedereen. “Klanten
en medewerkers passen hier goed
bij elkaar. Het voelt net als één grote
familie”. zo typeert iemand de sfeer.

Brandschoon
Plotseling roept een van de medewerkers alle aanwezige mensen bij
elkaar voor ‘een ingelast programmapunt’. We verzamelen in de brandschone werkplaats. Corrie Bootsma,
hoofd administratie, spreekt de aanwezigen toe: ‘“Jan Vossestein heeft
zijn bedrijf uit laten groeien tot een
onderneming waar zowel de klanten als het personeel zich thuis voelen. Jan Vossestein heeft zich door
alle tijden heen weten te ontplooien, heeft oog voor ontwikkelingen,
draagt zijn kennis over aan anderen,
formuleert zijn fouten als verbeterpunten, houdt een open vizier naar
de concurrent, denkt mee met de
altijd veranderende autobranche en
heeft de volle honderd procent aandacht voor de wensen van de klant
zonder zijn identiteit te verliezen”.
Vervolgens overhandigt klant Leo
Spigt een oorkonde aan Vossestein
vanwege het behalen van dertig jaar
ondernemerschap. Daarna worden
Jan Vossestein en zijn vrouw uitgenodigd om een cadeau van het personeel te onthullen. Er komt een
groot doek tevoorschijn waarop een
fotoreportage van de afgelopen 30
jaar te zien is. Jan Vossestein is verrast en bedankt zijn medewerkers.
Met een lach: ‘Als ondernemer wil
ik graag alles weten. Maar van dit
programmapunt wist ik niets af’. Reagerend naar het publiek: ‘Ik heb
de gezondheid en kracht gekregen
om dit werk te doen. Ik doe het met
veel plezier. Een ondernemer zonder
klanten is geen ondernemer. Lieve
mensen, bedankt voor jullie vertrouwen. Ook in de toekomst hopen we
verder te gaan om u te ontzorgen

in alles wat met mobiliteit te maken
heeft.” Een warm applaus volgt.
Gratis
Veel autorijders maken gebruik van
de gratis winterinspectie. Ruitreparaties worden uitgevoerd. Achterin de werkplaats vindt de workshop ‘lekke band’ plaats. Onder de
enthousiasmerende leiding van autotechnicus Age Hellingwerf wordt
de ene na de andere lekke band
vervangen. “Veiligheid staat voorop”, aldus Hellingwerf. “Daarom laat
ik de deelnemers starten met het
plaatsen van een gevarendriehoek
en het aantrekken van een veiligheidsvestje.” Ruim 150 kinderen bezoeken het kinderfeest in de plaatwerkerij. Een springkussen, tekenwedstrijd en grabbelton zorgen voor
veel plezier. De kinderen zijn helemaal weg van de met gasgevulde
ballonnen die ze krijgen uitgedeeld.
“Mama, kijk eens! Als ik ‘m loslaat
gaat de ballon de lucht in!” ’s Middags vindt er een hulpverleningsdemonstratie plaats. Een brandende
auto wordt geblust, een andere auto
wordt vakkundig opengeknipt door
de brandweer. Ambulancepersoneel
ontfermt zich over het slachtoffer.
Later worden de winnaars bekendgemaakt. De tekenwedstrijd is gewonnen door de 10-jarige Muriël
Bouman uit Nieuwer ter Aa. De rijvaardigheidstraining voor twee personen is gewonnen door Arjan van
Rijn uit Breukelen. De onderdelenquiz is gewonnen door Annemiek
Klitsie en Jan van den Eeckhout uit
Breukelen. Het bedrijf kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Avonturen beleven in
Hotsjietonia
Mijdrecht
–
Hotsjietonia is een
knus en gezellig huis. De Bevers
kunnen er spelen
en allerlei avonturen beleven. Rondom
Hotsjietonia
ligt een tuin waar
de Bevers de buitenwereld kunnen
gaan ontdekken.
Elke zaterdag komen de Bevers in
het grote huis spelen en samen met
de verschillende
spelfiguren hebben ze dan altijd
heel veel lol, en is
het reuze gezellig.
Als je het nog niet
weet: Bevers zijn
de jonge Scouts
van de Jan van
Speykgroep. Kinderen van 5 tot 7
jaar uit de omgeving van Mijdrecht
die veel plezier willen beleven zijn
welkom om eens
op zaterdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur te komen
kijken. Het clubhuis van de Jan
van
Speykgroep
ligt aan de Oosterlandweg 2b, ingang Windmolen.
Stuur voor meer informatie een mailtje naar bevers@
janvanspeykgroep.
nl
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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 14 november om ongeveer 18.00 verwelkomen vele kinderen Sinterklaas op het evenemententerrein aan de Anjerlaan. Waarna
zij in een lange optocht, voorgegaan
door de Tavenu en zoveel mogelijk
zelfgemaakte lampionnen, een tocht
door De Kwakel maken.
Burgemeester Groen zal wederom
van de partij zijn. Voor haar is het
de laatste keer dat zij in haar hoe-

danigheid van burgemeester deelneemt aan deze feestelijke dag.
De burgemeester zal in het dorp vanaf het balkon van het dorpshuis Sinterklaas welkom heten in De Kwakel. Na afloop krijgen alle aanwezige kinderen snoepgoed uitgedeeld
door de pieten, net zoals voorgaande jaren mogelijk gemaakt door de
Kwakelse Handels Vereniging.
De organisatie, de sint en zijn pieten
hopen weer op een geslaagd evenement.
Programma
16.00 uur: Ben Wijfjes rijdt met een
zwarte piet rond in De Kwakel om

de Sint aan te kondigen
17.30 uur: Tavenu vertrekt vanaf
dorpshuis De Quakel
17.50 uur: Aankomst Tavenu op terrein.
18.00 uur: Sint komt aan via het
K.D.O.-terrein en wordt verwelkomd
door Huub.
18.15 uur: Sint vertrekt vanaf het
evenemententerrein
19.10 uur: Aankomst sint bij het
dorpshuis. De sint loopt een rondje voor het dorpshuis en gaat daarna naar het balkon.
+/- 20.00 uur: Afscheid van de sint
en pieten en uitdelen van zakjes
snoepgoed door KHV en de pieten.

Aanpassing verbeterplan
Langs de Baan e.o.
Jaarlijkse contactdag
De Zonnebloem geslaagd

Uithoorn - In samenwerking met
de bewoners van Langs de Baan
e.o. heeft de gemeente eerder dit
jaar het verbeterplan Langs de Baan
e.o. opgesteld en na inspraak van
omwonenden vastgesteld. Op verzoek van enkele bewoners heeft de
gemeente echter besloten het plan
op één punt te wijzigen. In het plan
werd voorgesteld om aan Langs de

De Kwakel - Donderdag 5 november jl. was het, ondanks de stromende regen, een drukte van belang bij
het dorpshuis van De Kwakel. Wel
85 gasten werden daar hartelijk ontvangen door de 15 aanwezige vrijwilligers van De Zonnebloem afdelingDe Kwakel/Vrouwenakker voor
de jaarlijkse contactdag.

Ragazze Kwartet in de
Thamerkerk

Velen waren vroeg aanwezig en
hadden al snel een plekje gevonden
bij een bekende en onder het genot
van een kopje koffie en een stukje
banketstaaf werd er dan ook volop
bijgepraat. Nadat er een borrel was

ingeschonken en de heerlijke bitterballen waren rondgedeeld, werden
de drie jubilarissen Henny, Lenie en
Ans die zich al 10 jaar inzetten voor
De Zonnebloem, in het zonnetje gezet. Met een zilveren speld en een
bos bloemen namen zij dankbaar
het applaus in ontvangst. Ook werden Martha en Puck bedankt voor
hun inzet.
Hierna was het tijd voor de overheerlijke lunch, welke op vakkundige wijze werd geserveerd door
de aanwezige vrijwilligers. De melk
en broodjes kroket gingen er bij de
gasten in als koek en nadat dit ook

weer was opgeruimd werden er de
bingokaarten uitgedeeld. Niet bingoën op de gebruikelijke wijze, maar
verpakt in een verhaal over De Zonnebloem die dit jaar 60 jaar bestaat,
op ludieke wijze in elkaar gezet door
Tiny en eenieder kon met een leuk
prijsje naar huis. Als laatste werd
er nog een kopje koffie/thee geserveerd met een lekker bonbonnetje.
De gasten van De Zonnebloem afd.
De Kwakel/Vrouwenakker kunnen
weer terugkijken op een geslaagde
en gezellige dag, die mede mogelijk
is gemaakt door de geldelijke bijdrage van de Kwakelse Veiling.

Baan bij huisnummers 1 tot en met 5
haakse parkeerplaatsen aan te leggen om op deze manier de parkeerdruk in de buurt te verminderen. In
een gesprek met de gemeente hebben de omwonenden aangegeven
een voorkeur te hebben voor de
huidige situatie, waarin zij op deze
plaats langsparkeren. Omdat alleen
de direct omwonenden baat hebben

Kienen bij
Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 14
november organiseert Stichting
Serviam weer haar gezellige bingoavond in het KnA gebouw aan het
Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om 20.15 uur gestart worden.
Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
Komt u ook?

Atalante H1 op jacht naar
koppositie
Vinkeveen - Vrijdag 6 november
speelde Atalante H1, gesponsord
door A-side, tegen de nr 8 uit de
poule: VCH H3 uit Hoofddorp. De
mannen staan op een zeer comfortabele 2e plek en waren deze
avond (na een eerdere blessure van
Bas van der Lubbe) weer op volledige oorlogssterkte. De tegenpartij
bestond voornamelijk uit veel jonge spelers aangevuld met een enkele krasse knar. Op papier zou dit
een erg interessante pot op kunnen
leveren, en dat werd het uiteindelijk ook.
Onder de bezielende leiding van
coach Erik Raket begon Atalante met de volgende basisopstelling:
Martijn de Vries en Leonard de Jong
op de buitenaanval, Bas van der
Lubbe en Robert Hardeman op het
midden, Sven Pothuizen op de diagonale positie en Frans Roos op zijn
inmiddels vastgeroeste positie als
spelverdeler. Op de reservebank zaten Rick de Groot en heren 2 invaller / jeugdtalent Leroy Kuijper te popelen om in te vallen. De eerste set
wisten de mannen uit Vinkeveen in
korte tijd al op een forse voorsprong
te komen. VCH was duidelijk overrompeld door het degelijke spel en
de vlotte aanvallen en had zichtbaar moeite met in de wedstrijd komen. De 1e set was dan ook vrij snel
voorbij met een stand van 25-12.
Problemen
Met de eerste set in de pocket begon Atalante vol vertrouwen aan de
2e set. VCH was echter ondertussen ook wakker geworden en wist
steeds meer druk op Atalante te zetten. De stand liep tot halverwege de
set behoorlijk gelijk op. Het leek erop dat Atalante na de gemakkelijke
eerste set een beetje lui was geworden en te laconiek dacht om dit varkentje wel even te wassen. Coach
Erik Raket vond het dan ook hoog
tijd voor een time-out om de mannen even tot de orde te roepen.
Blijkbaar had dit geholpen want na

deze break werd er een stuk meer
gevochten voor elke bal. De prikballen van VCH werden dan ook keurig
onderschept en de knielappen werden eindelijk gebruikt waarvoor ze
zijn bedoeld. Nadat er weer wat afstand was genomen van VCH kreeg
Atalante weer de bezieling en het
vertrouwen om de 2e set tot een
goed eind te brengen. Voor de toeschouwers was het gevarieerde spel
van Atalante dan ook een lust voor
het oog om te zien. Hoofdaanvallers Martijn en Leonard ondervonden weinig problemen met het vrij
zwakke blok van VCH en wisten aan
de lopende band te scoren met hard
geslagen ballen, afgewisseld met
nauwkeurig geplaatste prikballen.
Middenman Bas van der Lubbe wist
op het midden meerdere mokerslagen toe te brengen na een aantal goede snelle, korte set-ups van
Frans Roos. Indien de pass te wensen overliet voor een mooie set-up
aan het net, stond Robert Hardeman klaar om de bal op de 3 meter het net over te hengsten. Daarnaast wist Sven Pothuizen op de diagonaal ook de nodige punten mee
te sprokkelen met enkele goed geplaatste aanvallen. Uiteindelijk werd
de 2e set gewonnen met 25-17.
Noodzaak
In de 3e set mochten Leroy Kuijper
en Rick de Groot hun diensten bewijzen op de plek van Martijn en
Sven. Atalante ging goed van start
maar werd vrij snel ingehaald door
VCH. Blijkbaar hadden de mannen
van Atalante enige aanpassingsproblemen door de nieuwe teamopstelling. De tegenstander had dit vrij
snel door en maakte daar handig gebruik van door hun ballen te plaatsen op de zwakke plekken bij Atalante. Coach Erik voelde zich na herhaaldelijk puntenverlies van Atalante genoodzaakt om toch weer een
wissel door te voeren, Martijn kwam
er weer in ten nadele van Rick. Aanvaller Sven Pothuizen speelde bovengemiddeld goed, vooral in de

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

verdediging. Dit werkte aanstekelijk binnen het team en resulteerde
in een gezonde vechtlust. De ene na
de andere bal werd van de vloer geschraapt waardoor Atalante het 2e
gedeelte van de 3e set er weer lekker de schwung in kreeg. De passes kwamen perfect aan waardoor
Frans zijn set-ups voor het uitkiezen had. Zijn voorkeur ging echter toch vaak uit naar de buitenkant
aangezien aanvaller Leonard garant stond voor een 99% scoringspercentage. Dat deze jongen tot op
heden nog niet is gevraagd voor de
nationale selectie is voor velen een
groot raadsel. VCH wist het Atalante toch nog behoorlijk lastig te maken aan het eind van de set maar na
hard knokken en een gezonde dosis
koelbloedigheid wist Atalante toch
ook de 3e set binnen te slepen met
een stand van 25-23.
Geheel onbevangen kon Atalante beginnen aan de 4e set, de winst
was immers reeds binnen. VCH
toonde zich duidelijk gebroken en
was dan ook geen serieuze bedreiging meer voor Atalante. Deze set
was dan ook een mooie gelegenheid om een beetje te experimenteren met het afwisselen van aanvallen. Rappe aanvalsballen op het
midden van Robert werden afgewisseld met lepe prikballen van
Martijn en Frans. Ook Leroy voelde zich als een vis in het water bij
heren 1 en wist behoorlijk wat punten te scoren. De set werd afgesloten met 25-17.
Hiermee waren er wederom 5 punten binnengehaald en blijft Atalante royaal op de 2e plek staan. Indien
koploper Martinus een wedstrijd
zou verliezen komt zelfs de koploperspositie in het zicht. Zaterdag 14
november speelt Atalante tegen de
nr 3 uit de poule, Spaarnestad. Deze wedstrijd zal wel eens de eerste echte beproeving kunnen worden voor Atalante aangezien ze tot
nu toe de winsten voornamelijk tegen de lager geplaatste teams heb-

Uithoorn - Op zondag 22 november
om 14.30 uur ontvangt de SCAU het
jongste professionele strijkkwartet
van Nederland, het Ragazze Kwartet.
Rosa Arnold viool, Jeanita Vriens, viool, Annemijn Bergkotte en Geneviève Verhage ontmoetten elkaar op het
Haags Conservatorium en ontwikkelden samen een grote passie voor het
strijkkwartetspel. Momenteel stude-

ren ze nog op de conservatoria van
Den Haag, Amsterdam en Londen.
Dat de meisjes naast hun professionele carrière ook goede vriendinnen
zijn laat zich horen in hun spel: fris
en enthousiast!
In 2003 werd het kwartet toegelaten tot de Nederlandse Strijkkwartet Academie, waar zij naast de lessen van hun docent Stefan Metz ook

BMX-training bij UWTC
Uithoorn - Het fietsen op een
BMX-parcours is de laatste tijd heel
populair. Bij UWTC merkt men daar
alles van. Nu de competities afgelopen zijn worden er 4 zaterdagen
training gegeven. Onder leiding van
Willem en Paul worden maar liefst

60 kinderen wegwijs gemaakt op de
fietsjes.
Wouter, Bart, Jeroen en Mats zijn de
ervaren rijders die voordoen hoe je
zo vlug en veilig mogelijk over het
parcours fietst.
In 4 ploegen van 15 rijdertjes wordt

van de nieuwe situatie en die deze
onwenselijk vinden heeft het college
besloten hierin mee te gaan.
Het verbeterplan Langs de Baan e.o.
zal eind van dit jaar starten. Over de
uitvoering en de veranderde verkeerssituatie die dit met zich meebrengt worden de bewoners van de
buurt te zijner tijd nader geïnformeerd.

regelmatig masterclasses kregen
van topmusici uit de wereld van het
strijkkwartet. Zij behaalden al vaak
als jongste deelnemers succes op
concoursen.
In oktober 2007 maakte het kwartet een tournee naar Nepal om zowel de westerse klassieke muziek te
introduceren als te leren van de oosterse klassieke muziek (mogelijk gemaakt door het Prinses Christina
Concours).
In november 2007 nam het viertal
deel aan Het Debuut, een concertserie naar alle belangrijke concertzalen
in Nederland.
De instrumenten van Geneviève
en Jeanita zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal Instrumenten Fonds. In de Thamerkerk wordt
door het Ragazze Kwartet gespeeld,
het strijkkwartet in G, opus 18/2 van
Van Beethoven, gevolgd door het
strijkkwartet in a, opus 13 van Mendelsohn. Na de pauze brengen zij het
strijkkwartet nr.3 in F, opus 73 van
Sjostakovitsj ten gehore.
Een mooi programma dat hun volop
de kans geeft hun talenten te laten
blijken.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar à 10.- bij de boekhandels Ten
Hoope aan het Zijdelwaardplein en
Bruna aan het Amstelplein, bij discocentrum Krijtenberg in de Dorpsstraat en aan de zaal zolang er plaats
is.

er 45 minuten getraind.
Op een rustige, vriendelijke wijze maken de trainers de kinderen
duidelijk hoe zo’n fiets te berijden.
Vanaf de startheuvel hard trappen
en op de bult je trappers horizontaal
houden opdat je niet onderuitgaat.
Sommige bulten zijn zo hoog dat ze
niet gehaald worden.
De adviezen worden ter harte genomen en het mooiste moment is natuurlijk starten op de heuvel. Op de
trappers staan, je evenwicht bewaren en zodra het startcommando
klinkt zo snel mogelijk het hele parcours af fietsen.
Na 3 kwartier fietsen over gravel, door scherpe bochten en steile heuvels wordt het sein gegeven
om nog een spelletje op de fiets te
doen. Met z’n allen op een klein gedeelte van de baan rondfietsen en
wie het langst op z’n fiets blijft zitten is de winnaar.
Een heel ontspannen training, die
hopelijk een aantal leden oplevert
voor UWTC.

Jos Twaalfhoven nieuwe voorzitter
Lijnkijkers
Mijdrecht - Op de algemene ledenvergadering van Supportersvereniging De Lijnkijkers is de voorzittershamer in andere handen overgegaan.
Na een periode van vele jaren heeft
voorzitter Piet de Jong gemeend het
wat rustiger aan te gaan doen, mede door een verminderde gezondheid.
Zijn functie wordt overgenomen
door Jos Twaalfhoven.
De aanwezige leden waren unaniem
akkoord met de benoeming van De
Jong tot erevoorzitter.

Op de foto links Jos Twaalhoven die de scheidende voorzitter Piet de Jong
toespreekt
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Mooie dag voor heel Qui
Vive! Jasper speelt weer
Uithoorn - Na weken gewacht te
hebben op verlossende woorden van
de KNHB was het dan eindelijk zover. Jasper de Waal mag weer spelen
voor heren 1 nadat de het bestuur
van de hockeybond haar reglement
heeft aangepast. Door een administratieve fout was zijn naam niet op
de spelerslijst terechtgekomen terwijl hij al jaren onderdeel uitmaakt
van de selectie. De KNHB was onverbiddelijk een sloot Jasper uit van
competitiedeelname. Gelukkig zijn
ze daarvan teruggekomen na aanhoudende protesten uit alle hoeken
van hockeyland en daarbuiten. Gelukkig is dat alweer geschiedenis en
ligt de focus weer 100% op hockey.
Jasper speelt weer.

KDO Handbal B1 neemt
de winst mee naar huis

De Kwakel - Zondag 1 november
speelde KDO meisjes B1 de tweede zaalwedstrijd van dit seizoen. Dit
keer tegen DSS in Heemskerk. Op
het veld waren zij elkaar ook al tegengekomen, met als gevolg een
positieve uitslag voor KDO. Op papier was KDO dus de sterkste partij.
KDO begon vol goede moed aan
de wedstrijd. Al gauw werd duidelijk dat twee speelsters van DSS erop uit waren om heel wat penalty’s
mee te krijgen. De swalbes van de
dames werden door de goedfluitende scheidsrechter opgemerkt, waardoor DSS er weinig mee bereikte.
KDO bleef het hoofd koel houden
en scoorde keer op keer. De aanvallen zagen er snel en goed opgebouwd uit. Verschillende wisseltjes waar de meiden al een tijdje op
trainden werden met succes uitgevoerd. Naarmate de eerste helft vorderde, werd DSS agressiever. Ze
werden helaas ook in negatieve zin
opgezweept door het publiek. De

ruststand was 5-1 in het voordeel
van KDO. Tijdens de rust hebben de
coaches de meiden toegesproken,
dat zij zeker niet in moesten gaan
op het gedrag van de tegenpartij.
KDO moest haar eigen spelletje blijven spelen. Er werd afgesproken om
in de aanval genoeg afstand te bewaren, zodat blessures voorkomen
werden. Wel moest er fel en aanvallend verdedigd blijven worden.
In de tweede helft liep KDO steeds
verder uit. Er kwamen snelle breaks
van KDO. Dat kwam door de supersnelle keeper, die meteen de bal
weer in het spel bracht.
Eindstand
Net als vorige week liep ook speelster Jet op een break, maar dit keer
was het een speelster van DSS die
haar niet kon bijouden en die het
nodig vond om haar een duw mee
te geven. Het gevolg was dat Jet al
rollend over de grond tot stilstand
kwam. Toch jammer dat sommige
speelsters dit soort acties nodig vin-

den. Jet werd opgelapt en KDO ging
door met scoren. De eindstand was
13-2 in het voordeel van KDO.
Zowel op kracht als op sportiviteit
en mentaliteit hebben deze meiden
weer laten zien hoe mooi een partij
handbal kan en hoort te zijn. Complimenten van de coaches, meiden!
Volgende week zondag speelt de B1
een derby tegen sportclub LMV. Dat
belooft een spannende pot te worden, want de meiden van KDO en
LMV zijn aan elkaar gewaagd. Dus
voor eenieder die een leuke partij
handbal wil zien: zondag 8 november om 10.00 uur in de sporthal op
het nieuwe complex van KDO!
Vorige week heeft ieder teamlid van
de B1 een nieuwe sweater gekregen, met naam achterop, waarin de
meiden warmlopen voor een wedstrijd en trainen. Dit alles is geregeld
door Henk. Nogmaals dank van de
meiden van B1 en bij dezen nodigen
zij Henk een keertje uit om hun in
het echt te zien.

Nu de wedstrijd:
Groninger Studs trok fel van leer
in de beginfase van de wedstrijd
en probeerde de heren van Qui Vive meteen onder druk te zetten. Het
plan van de bezoekers leek aardig te
werken. Maar Qui Vive deed wat het
al weken succesvol doet. Goed verdedigen, wachten op de fout en dan
hard toeslaan. Het was Ynthe Vermeulen die de wedstrijd openbrak
door te scoren na een fout in de defensie van Groningen.
Even laten waren het Bart van Leeuwen en Maxime van Gelder die door
de verdediging van Studs combineerde. Aan Max de eer om de 20 te maken (ruststand). De tweede
helft was voor Qui Vive. Door goed
combinatiewerk en strakke passing ging het tempo omhoog en dat
was het verschil met de eerste helft.
Mark Otto maakt de 3–0 uit een
strafcorner. Groningen scoort vervolgens nog wel 3-1.
Binnen 5 minuten was het echter Stephan Schrauwers die na een
fraaie solo van Erik Otto de 4-1 op
het bord zet. Toen kwam het moment waarop iedereen zat te wachten. De geplaagde Jasper de Waal
schoot na een door zichzelf gecreëerde kans alle frustratie van de afgelopen weken uit zijn lijf. De 5–1.
Het slotakkoord kwam van Mark Otto die de 6–1 via een corner maakte. Qui Vive behaalde hiermee de 6e
overwinning op rij en staat daarmee
op de 4e plaats.
Echt Qui Vive
Qui Vive is al enkele jaren hard be-

zig om het hockeyniveau in de gehele vereniging naar een hoger peil
te trekken.

heeft Thomas Zwart (Trainer-coach)
zijn spelplan om de Groninger Studs
te verslaan doorgenomen.

Dat kan niet zonder structurele
sponsoring. De heren van Qui Vive
organiseerden daarom enkele activiteiten voor de sponsoren die Qui
Vive een warm hart toedragen. Zonder deze steunpilaren zou Qui Vive
niet op het huidige niveau kunnen
acteren. Allereerst hield Jorge Nolte (Technisch Directeur) een verhaal
over de plannen van de vereniging
voor de komende jaren. Vervolgens

De heren voldeden net als de dames
(nummer 1 in de 1e klasse) eerder
die dag aan hun plicht en pakten de
overwinning om vervolgens met de
hele vereniging nog uren na te praten onder het genot van een drankje.
Het was een echte mooie dag voor
de gehele club!
Qui Vive sprankelt! Iedereen bedankt voor het aanmoedigen!

Lucky NFC/Brommer steelt
punten uit De Kwakel

Britt Koolmoes judokampioen Noord-Holland
Uithoorn - Zondag 8 november is
de Uithoornse Britt Koolmoes Judokampioen van Noord-Holland
geworden. In de leeftijdsklasse tot
11 jaar is het kampioenschap van
Noord-Holland het hoogst haalbare. Britt die in het verleden uitkwam
voor Judoschool Blaauw maar sinds
een jaar uitkomt voor Judo Yushi
te Nieuw Vennep liet er geen twijfel over bestaan wie dit jaar de beste was in haar gewichtsklasse. Britt
had zich vorige week geplaatst door
vijf ippon overwinningen te boeken en daarmee het regiokampioenschap van Haarlem te winnen.

De eerste zes van dit district aangevuld met de vijf besten uit de andere twee districten gingen op zondag 8 november uitmaken wie zich
dit jaar N.-H. kampioen mag kronen. Britt startte tegen de nummer
3 uit het district Noord en binnen
20 seconden gooide ze haar opponent met een snoeiharde heupworp
op haar rug. In haar 2e partij draaide Britt tegen de nummer 3 uit regio
Amsterdam en wist haar tegenstander over te nemen met een beenworp en scoorde ippon. Britt stond
in de halve finale tegen de nummer
2 uit regio Amsterdam en scoorde

Viertallen komen goed op
gang bij BV De Legmeer
Uithoorn - De strijd in de drie viertallen lijnen zorgde voor diverse
verrassingen. In de A-lijn steeg de
groep Visser met een eerste plaats
en 24 punten naar een totaal van
36 en een tweede plek. De Egbersen verdedigden hun toppositie en
behielden zo precies één punt voorsprong. De Jonge enz. spelen voorlopig het meest constant en staan
met in volgorde 18 en 17 punten op
de derde plaats. Onderaan vinden
de dubbel vier van Belderink en Vromen met scores van 6 en 13, zich terug met een totaal van 18 en 13 punten. In de B-lijn trokken de Kraaijen
deze zitting aan het langste eind met
24 punten, wat hun naar de gedeel-

de tweede/derde plaats totaal deed
rijzen. Die van Kamp pareerden de
aanval bekwaam en staan met nu
19 punten ruim met een totaal van
42 en een verschil van 7 bovenaan.
Van Praag blijft het op de woensdag
echt beter doen, komen waarschijnlijk na het weekend wat traag op
gang. Met 16 punten en een totaal
van 35 nemen ze samen met Kraay
de tweede/derde positie in. De vier
van Gloudemans verdubbelden met
14 punten de score van vorige week
en hebben de laatste plaats verlaten. Die wordt nu ingenomen door
het span van Bruine de Bruin die
deze maal niet verder kwamen dan
een zeer mager zesje. De C- lijn laat

nogmaals een ippon met een snoeiharde heupworp. De finale was bereikt; nu tegen de regiokampioen
van Noord, een jongen die veel over
links aanviel. De tactiek was dan ook
om links te “blokken” en rechts door
te sturen in een heupworp. Het plan
werkte perfect bij de eerste aanval
gooide Britt hem voor een yuko. Hij
bleef het proberen maar Britt blokte al zijn aanvallen en scoorde nog
tweemaal met een yuko. Britt judoode de wedstrijd uit zonder verder in
gevaar te komen. Na negen opeenvolgende overwinningen zonder een
tegenpunt de terechte Kampioen.
een team Bakker zien dat onverdroten door gaat met hoog scoren. Nu
met 25 punten dat helaas ten koste ging van de Wevers die na de 24
van vorige week nu met slechts 4
naar huis konden. Ook de Leeftinks
moesten een nederlaag slikken. Tegen de ontketende vier van Breggeman/Houtman werd het 9 voor hun
en 21 voor laatst genoemden. De
Weerdt at met een derde plaats en
20 punten ook lekker mee en staan
zo nog net bij de eerste helft. Onderaan herstelden de Wille’s zich
een beetje van point zero en behaalden nu 12 punten.
Wilt u zich ook eens mengen in het
spel om de knikkers, meldt u zich
dan aan bij Bridge Vereniging De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen: Gerda Schavemaker, tel. 0297 567458.

De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd
tegen NFC/Brommer op het programma. Het Amstelveense NFC/
Brommer, dat vorige week verrassend periodekampioen werd, heeft
al jaren veel moeite met de grote werklust en aanvalsdrang van de
Kwakelaars. Trainer Ron Langhout,
die afgelopen week twee keer zijn
training gaf op het verharde handbalveld, kende in aanloop van de
wedstrijd geen personele problemen. KDO startte de wedstrijd goed
en kreeg in de tweede minuut al
een goede kans om op voorsprong
te komen via Dennis Roolker. Roolker miste helaas oog in oog met de
keeper de scherpte om NFC/Brommer gelijk op de pijnbank te leggen. De wedstrijd golfde vervolgens
op en neer, zodat er een boeiend
schouwspel ontstond. In de 20e minuut kreeg NFC-spits Erik van den
Heuvel een prima mogelijkheid om
de 0-1 aan te tekenen, maar zijn inzet belandde op de paal. Tot grote
tevredenheid van alle Kwakelaars
kwam KDO in de 25e minuut op
1-0 door een fraaie goal van Joeri
Stange. Linkerspits Stange reageerde alert op een lange bal van laatste
man Michael Meijer en troefde de
NFC-verdediging volledig af. Stange
schoof vervolgens de bal keurig in
de rechterbenedenhoek, 1-0.
Lang kon KDO echter niet genieten
van deze voorsprong, want NFC/
Brommer kwam in de 30e minuut op
gelijke hoogte via een klutsbal van
Erik van den Heuvel, 1-1. Het individueel sterke NFC/Brommer was het
laatste kwartier van de eerste helft
de betere ploeg en kreeg twee kansen om KDO over de knie te leggen,
maar keeper Peter Onderwater hield
zijn ploeg op de been. KDO-speler
Sven Vlasman kwam in de 35e minuut goed weg met een gele kaart
na een grove charge op de linksback van NFC/Brommer. Overigens
kon Joeri Stange in de 40e minuut
zijn ploeg wel op voorsprong zetten op aangeven van Jelle de Jong.
Stange was echter iets te laat om
de bal vanaf de rechterkant vrij voor
doel binnen te tikken. Pech voor
KDO, maar met een 1-1 ruststand
mocht KDO tevreden zijn.
Weg kwijt
In de tweede helft veranderde het
spelbeeld volledig, want NFC/Brommer was totaal de weg kwijt door de
vechtlust van de Kwakelaars. KDO

had meer balbezit en probeerde regelmatig om de matige defensie van
NFC/Brommer te verschalken. In
de 60e minuut werd het overwicht
van KDO beloond met doelpunt van
Dennis Onderwater. Uit een vrije
trap van Bart-Jan van der Jagt kon
Onderwater van dichtbij, geheel vrijstaand, eenvoudig de 2-1 binnentikken. Een grote ontlading bij KDO
volgde, want een sensatie tegen de
koploper uit de vierde klasse E was
in de maak. NFC/Brommer kon in
de loop van de tweede helft geen
vuist maken, zodat de Amstelveners
ook geen kansen konden creëren.
In de 65e minuut werd Bart-Jan van
der Jagt keihard met gestrekt been
op zijn enkel geraakt door een NFCinvaller. De scheidsrechter had voor
deze overtreding rood moeten trekken, maar de Amstelvener kwam
eraf met een gele kaart. In de 80e
minuut was KDO-invaller Doron
Borger dichtbij de beslissende 3-1,
maar hij kon het net niet vinden.
Wat erin de slotfase van de wedstrijd vervolgens gebeurde is nog
steeds moeilijk om met woorden te
beschrijven. In de 87e minuut kende keeper Peter Onderwater een
ongelukkig moment na één van de
weinige schoten op doel door NFC/
Brommer in de tweede helft. De
bal viel net over de lijn, zodat NFC/
Brommer geheel tegen de verhouding op 2-2 kwam. Het gevolg was
een aftrap voor KDO die eenvoudig werd ingeleverd bij NFC/Brommer. NFC-er Baris Mutlu ontving
de bal net buiten het zestienmetergebied en schoot op het Kwakelse
doel. De bal werd van richting veranderd door een Kwakelse verdediger, zodat de bal binnen een minuut
voor de tweede keer achter doelman Peter Onderwater lag. De frustraties waren groot aan Kwakelse
kant, want een zekere overwinning
werd kinderlijk eenvoudig uit handen gegeven. Vijf minuten in blessuretijd kwam NFC/Brommer zelfs
nog op 2-4 uit een penalty.
Onterecht
Kortom, na een zeer boeiend duel stond KDO uiteindelijk onterecht
met lege handen. Het blijft doodzonde dat KDO de stap richting de
subtop in de vierde klasse E niet
kon maken, want er waren voldoende mogelijkheden deze middag.
Aan de andere kant verdient KDO
een grote pluim voor het vertoonde
spel en inzet tegen NFC/Brommer.

Lang heeft KDO niet om te treuren
over deze nederlaag, want volgende week staat de uitwedstrijd tegen
Sporting Noord op het programma.
Sporting Noord, dat afgelopen zondag haar eerste overwinning van het
seizoen boekte, staat op een tiende
plaats. Met dezelfde wedstrijdinstelling als tegen NFC/Brommer, moet
erin deze wedstrijd opnieuw kansen liggen voor de Kwakelaars. De
wedstrijd begint om 14:00 uur en uw
steun is ook deze middag weer van
harte welkom!
KDO
KDO 2 heeft afgelopen zondag met
1-0 gewonnen tegen Swift 4. In een
interessant duel was KDO de betere ploeg en kwam in de 25e minuut op voorsprong door centrumspits Mark Velle. KDO kreeg in de
gehele wedstrijd genoeg kansen om
de wedstrijd definitief te beslissen,
maar deed dit niet. Zodoende werd
het in de slotfase van de wedstrijd
toch nog spannend, maar het tweede team van KDO bleef ditmaal wel
op de been en rekende zo af met
een mindere periode in de competitie. Volgende week zondag speelt
het tweede de uitwedstrijd tegen
Abcoude 4 om 14.00 uur.

AKU in de
13e
Berenloop
Uithoorn - Vijf leden van de lopers-

groep waagden zich aan een halve marathon over de duinen en het
strand van Terschelling. De loop,
waarvan het inschrijven de minste
en het vinden van een onderkomen
voor een lang weekend de meeste
zorg is trekt elk jaar weer een maximaalaantal deelnemers.
Het was bijna windstil en mistig
weer zorgde voor prima loopomstandigheden, hoewel een duin een
duin blijft en het zand soms een
beetje drijft. Atie van Oostveen profiteerde hier lekker van door de 21,1
km in een prima 1.46.56 af te leggen. Hans Mooy liet zoals het betaamt haar voorgaan en volgde bijna op de voet in 1.47.50, waarna Corrine van den Bergen ook netjes binnen de twee uur bleef in 1.55.26.
Petra Ratterman en Marja Breedijk
boden de omstandigheden vrijwel
gezamenlijk het hoofd en veegden
na respectievelijk 2.00.06 en 2.01.14
het zoute zand van hun schoenen.
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Uithoornse raad keurt begroting 2010 goed

Coalitiepartijen zeer tevre
oppositiepartijen teleurges
Vervolg van de voorpagina
Uithoorn – Zoals wij op de voorpagina van deze
krant al meldden, was de gespreksstof per fractie,
donderdagavond jl. totaal verschillend. De VVD en de
PvdA waren kort en zakelijk. Niet trappen, niet duwen,
kritisch maar to the point. De CDA was uitgebreider:
“Uithoorn 2009, een citaat: ‘een leerkracht van mijn
school heeft 35 hele en kapotte bierflesje opgeruimd.
Verder ligt er veel andere troep. Het lijkt wel een
achterbuurt’. Uithoorn anno 2009. Mooi wel, maar nog
lang niet af, dat blijkt wel uit dit citaat.. We hebben
de afgelopen vier jaar weer gewerkt aan een goede
basis voor een zelfbewuste en sterke gemeente, met
een eigen gezicht en een toekomst bestendige positie.
We laten in 2010 een keurig huishouden na wat er
bovendien fantastisch uitziet. Er liggen goede plannen”,
aldus het CDA.

Vandalisme
“Wel zijn we een beetje klaar
CDA: JE MOET
met het vele vandalisme en
VOORKOMEN DAT
gemakzuchtige, je rotzooi maar
PROBLEMEN VAN
overal achter laten. Het probleem
speelt nu in de Meerwijk, maar
MORGEN WORDEN
morgen weer ergens anders.
VEROORZAAKT
De gemeente zegt te willen
DOOR KEUZES VAN
handhaven op allerlei manieren,
VANDAAG
maar de politie stelt echter dat
ze niets kunnen doen omdat de
politiek nog geen regelgeving
heeft bedacht om bijvoorbeeld alcohol drinken op de straat tegen te
gaan. Tja, dan vraag ik me toch af, is dit de politie waarvan de heer Welte
zegt dat ze staan te popelen om zaken aan te pakken. Dit lijkt mij meer
een politie die vindt dat de gemeente hen middelen heeft ontnomen
of hen onvoldoende heeft ingezet om haar werk te kunnen doen. Is dit
onmacht of verschuilt de politie zich achter bureaucratische regels en
wetgeving. Wat heeft de politie nodig om hier op te treden?”.

orde heeft. Dit verbaast ons. Blijkbaar hebben zij een andere begroting
dan die wij hebben. Wij zien tekorten op ons afkomen en dat verontrust
ons zeer. Er wordt door dit college niet alleen teveel geld uitgegeven, het
wordt verkeerd gedekt. Met veel pijn en moeite is deze begroting sluitend
gemaakt. Daarin blijkt ruimte te zijn voor nieuw beleid voor 100.000 euro.
Wel daar kun je niet veel mee doen. De slogan: Uithoorn mooi wel, lijkt te
gaan worden: Uithoorn veel mooi niet gelukt”, aldus GB.

Kamerbewoning
“Prettig wonen”, zo vervolgde het CDA, “in Uithoorn moet voor
iedereen gelden die tijdelijk of langdurig in Uithoorn woont. Voor veel
buitenlandse werknemers is dat niet het geval. Zelfs in de gewone
woonbuurt is het te krap, te duur en vooral niet ingericht op het
samenwonen van een heleboel individuen in plaats van een gezin. Het
college gaat het nu aanpakken. Eindelijk fijn, maar tot onze verbazing
gaat u de overbewoning, illegale bewoning en ongewenste huisvesting
eerst aanpakken op het industrieterrein. Daar waar het de minste
maatschappelijke problemen geeft. Wij dienen daarom een motie in
waarin wij stellen dat u dit omdraait en begint in de woonwijken.

Schone lei
De fractie van GroenLinks vond
CDA:
dat het college niet echt vooruit
WE ZIJN WEL EEN
had gekeken: “Als we terugkijken
BEETJE KLAAR MET
zien we een merkwaardige
ontwikkeling. Het lijkt er veel
DAT VANDALISME
op dat het college niet verder
EN VERNIELEN
gekeken heeft dan de vier jaar dat
ze zelf aan de macht was. In 2006
konden ze met een schone lei beginnen. De bezuinigingsjaren waren
achter de rug. De eerste twee jaar was er veel geld over, eenmalig en
dat is ons inziens veel te snel, allemaal uitgegeven. Hoe is het gekomen?
De ambitie van dit college was te hoog. Een hoge ambitie klinkt positief,
maar is het niet als de lat te hoog gelegd wordt. Om alles uit te kunnen
voeren moesten veel externe krachten worden ingehuurd. En dat heeft
veel geld gekost. Wij zijn dan ook niet gelukkig met de planning”, aldus
GL. Wat heeft dit opgeleverd? Er zijn beleidsonderdelen waar we ons
in kunnen vinden; bijvoorbeeld het armoedebeleid. We zijn blij met de
sportnota. Maar we zijn ook teleurgesteld: we zijn niet verder gekomen
met de winkelcentra’s. Al jaren praten we over de slechte huisvesting van
de bibliotheek”, aldus GL.

Communicatie
“We zijn blij met het meerjaren perspectief, er komen echter nog heel
veel projecten aan zoals: dorpscentrum, speeltuinen, kunstgrasvelden,
infrastructuur, winkelcentra’s enz. Deze zijn nog niet doorgerekend.
Wat ook moet verbeteren is de communicatie naar de burgers toe. We
moeten voorkomen dat de problemen van morgen worden veroorzaakt
door de keuzes van vandaag”, aldus het CDA .
Niet goed
De fractie van Gemeente Belangen had veel kritiek: “Bij het aantreden
van dit college in 2006 kon dit college met een gezonde begroting
beginnen. Helaas nu bijna aan het einde van de periode ziet het er
minder goed uit. En dit is zeker niet te wijten aan de financiële malaise,
maar enkel en alleen aan het beleid van dit college. De VVD vindt deze
begroting een degelijke en solide. Het CDA is trots op het resultaat en
de PvdA is erg tevreden dat de PvdA wethouder de financiën zo goed op

GB:
GEEN UITHOORN
MOOI WEL,
MAAR UITHOORN
VEEL MOOI NIET

Communicatie
Ook GB had kritiek op het niet communiceren van het college met de
burgers: “Dit college stelt ons regelmatig teleur met hun communicatie.
Maar een professionele communicatie had veel beter gekund. De zalen
zaten regelmatig vol met boze bewoners en de slechte communicatie
was de grootste oorzaak van deze boosheid. Ook brieven die
bewoners sturen worden niet of veel te laat beantwoord. Zelfs een
ontvangstbevestiging kan er niet meer af. Dit helpt absoluut niet bij het
bevorderen van het vertrouwen van de burger naar het gemeentebestuur
toe. Storend is het ook dat het college slechts schoorvoetend wil
toegeven dat de communicatie niet goed is”, aldus GB

Communicatie
Ook bij GL is er kritiek op de communicatie: “Groot punt van ergernis
is de communicatie. Dat ligt niet aan de boodschap die gegeven
moet worden. We weten dat bij elk besluit er inwoners zijn die hun
onvrede kenbaar maken. Het ligt wel aan het veel te laat betrekken van
buurtbeheer en andere betrokkenen en aan onduidelijkheid over de
besluitvorming. Samengevat vinden wij dat er teveel geld is uitgegeven,
er teveel papierwerk is geproduceerd. De visiestukken zijn een halve
meter hoog, maar er zijn weinig resultaten geboekt. Het motto van het
volgend college zal moeten zijn: “Niet lullen, maar poetsen”..
Veranderd
De kleinste partij EDU sloot de rij: “Er is veel veranderd het laatste
jaar. Ook nu staan we weer voor de vooravond van veranderingen.
Burgemeester Berry Groen gaat ons verlaten. Zal een grote verandering
zijn. Daarnaast staan we weer voor de verkiezingen in maart 2010.
Een spannende tijd voor iedereen. Welke keuze gaan onze kiezers

GROENLINKS:
NIET LULLEN,
MAAR POETSEN

Rosendaal VVD:
“Blij met de begroting”

Mollema PvdA:
“Geven geen cadeautjes aan projectontwikkelaars”

Veninga CDA: “Willen overlast overbewoning
in woonwijken aanpakken”

Timmers GB:
“Coalitie heeft een andere
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te nemen’. “Het mag toch niet
zo zijn dat de kwaliteit van onze
dienstverlening vooral moet
worden gezocht in het digitaal
aanbieden van producten. Hoezo
is een digitaal product bij voorbaat
niet bureaucratisch”, aldus EDU.

eden,
steld
maken. Wordt dit college beloond of afgestraft. Daar heeft niemand
een antwoord op. Op het eerste gezicht is de EDU tevreden over de
begroting. Het lijkt of wij ons er goed doorheen hebben geslagen. Zorg
blijft echter de slechte communicatie. Dat blijft het gesprek van de
dag in deze gemeente. Ik ben blij dat er nu een onderzoek naar komt.
Communicatie is namelijk meer dan alleen voorlichting geven”, aldus
EDU
Treurig
“We betreuren het dat we lezen
in het onderdeel dienstverlening:
‘kwaliteitsverbetering moet vooral
gevonden worden in het digitaal
aanbieden van de producten
om op deze wijze onnodige
bureaucratische obstakels weg

e begroting dan wij”
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EDU:
COMMUNICATIE
IS MEER DAN
VOORLICHTING
GEVEN

PVDA: WE GAAN
ECHT PROJECTONTWIKKELAARS
GEEN CADEAUTJES
GEVEN

Kamerbewoning
De motie van het CDA over de illegale en onveilige kamerbewoning
leek het in eerste instantie te gaan halen. In de motie stond: De raad
van de gemeente Uithoorn, bijeen, constaterende dat: de raad via de
Nieuwe Meerbode van 21 oktober jl. op de hoogte is gesteld van de
start van handhaving illegale en onveilige kamerbewoning. Dat het
college in dit persbericht aangeeft dat niet alle bekende adressen
gelijktijdig aangepakt kunnen worden. Dat het college daarom een
fasering aanbrengt en start met ( agrarische) bedrijven op bedrijven
terreinen en het buitengebied en werkt naar de woonhuizen in het
dorp. Overwegende dat: het plan van aanpak illegale en onveilige
kamerbewoning inmiddels ter kennisname aan de raad verzonden is. Dat
de illegale en of onveilige kamerbewoning, veelal door overbewoning,
vooral plaats vindt in de woonhuizen in het dorp. Dat de betreffende
woonbuurten het meest overlast en hinder hiervan ondervinden. Dat het
logisch is te starten met het meest urgente probleem. De raad verzoekt
het college de fasering in het plan van aanpak als volgt om te draaien:
starten met de woonhuizen in het dorp en vervolgens werken naar
(agrarische) bedrijven op het bedrijventerrein en in het buitengebied”.
Moeilijker
De wethouder voelde er niets voor. Hij stelde dat de bewoning op

Zijlstra GL:
“Slechte communicatie, punt van ergernis”

Burgemeester Groen:
“Vandalisme heb ik het ook mee gehad”

het industrieterrein en in de buitengebieden, gewoon overduidelijk,
illegaal waren en die konden ze dus snel en vakkundig aanpakken. In
de woonwijken ligt het juridisch veel moeilijker. Moet je kijken naar
onveiligheid enz, maar overlast zal moeilijker worden, zo verklaarde hij.
In de buitengebieden kunnen we direct beginnen”. Bijna alle fracties
waren het in eerste instantie met de inhoud van deze motie eens. Maar
nadat de wethouder aangaf dat het moeilijk zou worden kropen enkelen
terug in hun schulp. Het CDA: “ De wethouder wil blijkbaar snel scoren,
maar daar gaat het niet om. De pijn zit in de woonwijken”. Na divers
heen en weer gepraat werd de oplossing gevonden. Er werd een apart
agendapunt overgemaakt waarbij het plan van aanpak door de raad
zou worden doorgenomen. Als de raad dan nog vond dat de wethouder
in de woonwijken moest beginnen, kon dat alsnog. De motie werd
aangehouden zoals dat heet.
Vandalisme
Over het vandalisme en de vernielingen in Meerwijk en het feit dat
het CDA dat helemaal zat was, kon de burgemeester zich voorstellen:
“ook wij zijn daar wel klaar mee. Momenteel wordt de overlast vanzelf
minder. Het wordt kouder en blijven ze meer binnen. Maar het blijft echt
een punt van aandacht. Een alcoholverbod is een erg zwaar middel en
vinden we hier nog niet nodig. Na een paar schorsingen en wat overleg,
was de zaak snel beklonken.
De motie kamerbewoning werd
aangehouden en de overige
EDU:
haalden het niet.
HANDHAVING
De begroting werd met algemene
MAG NOOIT EEN
stemmen aangenomen en
even over elf kon de voorzitter
DOEL OP ZICH
afhameren.

Wethouder Verheijen:
“Illegale bewoning buitengebied sneller”
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Kunst en architectuur
onder één dak

Een gratis Porsche als vervangende auto

Zo wordt een autoschade
toch iets minder vervelend
Regio - “Niemand zit op een schade aan zijn auto te wachten maar als
het je overkomt dan wil je natuurlijk
wel dat alles goed geregeld wordt.”
Aan het woord is Bert Slikker, vestigingmanager van Excellent Repair
Schadeherstel in Amsterdam. “En
als je daarbij ook nog gedurende de
reparatieperiode bijvoorbeeld een
Porsche Boxter kan rijden als vervangende auto is het leed voor een
groot aantal mensen vaak wat meer
te overzien. Want wij zetten een Porsche Boxter in als vervangende auto voor onze klanten, vooropgesteld
dat ze dat prijs op stellen. Want sommige klanten geven de voorkeur aan
een “groen” alternatief waar wij als
milieubewuste schadehersteller dan
de nieuwe Honda Insight Hybride
beschikbaar stellen als tijdelijke vervangende auto. Daarnaast hebben
we zelfs elektrische scooters op onze filialen, al verwacht ik daar wat
minder animo voor nu het wat kou-

der wordt. Kortom, voor elke klant
met een autoschade hebben wij een
alternatief Ondanks dat we dagelijks
vanaf 07.00 tot 18.00 uur open zijn op
onze filialen zijn er natuurlijk klanten die niet bij ons kunnen komen
om diverse redenen. Eenieder kan
ons dan natuurlijk gerust bellen en
dan halen wij de auto bij u thuis op
met onze truck en nemen de vervangende Porsche gewoon voor u mee
naar uw huisadres. En geen zorg,
wij zijn aangesloten als erkend Focwa reparateur bij alle verzekeringmaatschappijen die er zijn en wikkelen de volledige schade voor u af,
dus u hoeft eigenlijk niet anders te
doen dan ons bellen. En misschien
een voorkeur kenbaar maken voor
de kleur Porsche die u wilt hebben.
Nieuw
Nieuw is verder dat we sinds 1 november een proef doen met een
groot aantal verzekeraars onder de

Schadegarant vlag en de proef behelst dat we bestelauto’s tot 3500 kg
gedurende het weekeinde repareren
zodat de klant niet de dupe is van
het gemis van zijn bestelauto. Deze
bestelbussen zijn immers vaak rijdende werkplaatsen en/of magazijnen en daardoor moeilijk misbaar
gedurende de werkweek. En in deze tijden moeten de meeste ondernemers alle zeilen bijzetten en daardoor geen behoefte aan allerlei problemen gedurende zijn werkweek.
En natuurlijk zijn we een FOCWA Eurogarant bedrijf, zodat uw auto correct en conform de fabriekseisen gerepareerd wordt met daarbij 4 jaar
garantie op de reparatie en behoud
of overname van de fabrieksgarantie. Alle informatie vindt u terug op
www.excellentrepair.nl . Dus we zien
u graag in Amsterdam, maar bellen
kan ook natuurlijk op 020-6916119.”
Aldus vestigingsmanager Bert Slikker.

Waverveen - Zaterdag 7 en zondag 8 november konden liefhebbers
van beeldende kunst - in dit geval
letterlijk bedoeld - hun hart ophalen bij een expositie van het Atelier ‘van Steen tot Beeld’ in Waverveen. Die werd exclusief gehouden
in een onder architectuur gebouwde vrijstaande villa aan de Cliffordweg 32. Het ervaren van kunst en
architectuur onder één dak was de
(terechte) strekking van het kleinschalige evenement, dat overigens
de nodige belangstelling trok. In
dit speciaal gehouden ‘Open Huis’
door het Atelier kon iedereen gratis en geheel vrijblijvend kennismaken met de beeldhouwkunst in een
passende en architectonische landelijke omgeving. Behalve expositie van een aantal gebeeldhouwde
kunstwerken in verschillende steensoorten, kon men op de eerste verdieping ook jeugdige en wat oudere kunstenaars aan het werk zien.
Dat alles onder leiding van Corinne
Bredemeijer van ‘Atelier van Steen
tot Beeld’ die op dit gebied cursussen en workshops aanbiedt. Corinne maakte ooit kennis met de Vinkeveense kunstenares Jeannette
de Baat van wie zij het werken met
steen als kunstvorm leerde. Zij deed
dat samen met beeldhouwer Jelle
Dirksen die door Jeannette ook al
enthousiast was gemaakt.
Kids vanaf 4 jaar en oudere jeugd
van 7 tot 17 jaar zijn, evenals ouderen, van harte welkom om te
‘leren’ beeldhouwen. Een bezigheid die uitdagend is en tegelijkertijd om lef vraagt en geduld vereist, maar uiteindelijk veel voldoe-

ning geeft. Corinne zegt daarover:
“Ieder mens, jong en oud, heeft in
zijn leven behoefte aan balans. Werken met steen biedt de mogelijkheid
die in jezelf te vinden, maar ook om
een andere dimensie te ontdekken.
Beeldhouwen vormt bovendien de
aanzet tot een stukje innerlijke rust.
Je kunt je helemaal verliezen in dat
wat je zelf als kunstvorm ervaart wat
onder je handen ontstaat, of dit nu
in zacht speksteen is, albast of marmer.” Dat blijkt ook wel uit de concentratie waarmee de kunstenaars
in de dop met hun kunstwerk bezig waren tijdens de expositie. Elke
steensoort vraagt zo te zien om een
andere bewerking, waarbij geduld
en het eigen vakmanschap in hoge
mate op de proef worden gesteld.
Er wordt gewerkt met puur natuurlijk materiaal. Vaak dwingt het respect en bewondering af voor de wijze waarop de steensoort zich tijdens

en na de bewerking ontpopt waaruit
het kunstwerk ontstaat.
Veel informatie over de cursussen
en workshops die door het Atelier
‘Van Steen tot Beeld’ worden aangeboden is te vinden op de website:
www.vansteentotbeeld.nl. Het Atelier is gevestigd aan de Genieweg
45 in Mijdrecht.
Samen sterk
De expositie diende eigenlijk een
tweeledig doel. Corinne Bredemeijer is een buurvrouw van Martine
Duchart-van Acker van Vida Makelaars. In samenspraak met de eigenaresse van de te koop staande villa, Ans Pot, besloten zij een expositie in het pand te organiseren waar
niet alleen kunstliefhebbers op zouden afkomen, maar ook belangstellenden voor de villa die een bijzondere uitstraling heeft. Elkaars belangen versterken wordt dat genoemd.
Architect Venneman uit Amsterdam tekende ruim 14 jaar geleden
het ontwerp voor het pand dat een
‘industrieel’ karakter uitstraalt. Zo is
het pand ook ingericht. Erg apart!
Bovendien biedt het aan de achterkant een schitterend vrij uitzicht
over de polder waar aan de horizon
Amsterdam opdoemt. Het kon natuurlijk niet missen dat ook voor de
bezichtiging nieuwsgierige belangstellenden eens een kijkje kwamen
nemen. Ter plaatse konden zij kennismaken met vertegenwoordigers
van Vida Makelaars uit Mijdrecht,
intussen genietend van de activiteiten die de kunstenaars aan de dag
legden en de expositie. Het pand
wordt samen met Makelaardij Witte door Vida Makelaars te koop aangeboden.

Spoorhuis bestaat 15 jaar
Oudste bewoonster van Blokland
slaat eerste paal voor nieuwbouw
Spelt Bedrijven
Regio - Mevrouw Jo Bader-de Kuijer heeft zaterdag 7 november de
eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de hoofdvestiging van de
Spelt Bedrijven aan het Nieuwveense Blokland.
Een paar honderd belangstellenden
(familie, personeel, buren en zakenrelaties) waren er getuige van dat
de 85-jarige mevrouw Jo Bader de
eerste paal mocht slaan. Directeur
Jan Spelt had haar gevraagd, omdat zij bijna op het terrein woont dat
men voor deze nieuwbouw gaat verlaten. ‘Zij heeft al bijna 20 jaar misschien wel de meeste last van ons’,
zo hield Spelt zijn toehoorders voor.
Overigens vertelde Spelt dat hij ook
al een goede relatie heeft met zijn
nieuwe buren. ‘Niemand heeft bezwaar ingediend tegen onze plannen.’
Daarbij zei Spelt ook blij te zijn veel
medewerkers te zien en ook een
aantal mensen van Fokker-Oomen
uit Bussum en Meersma uit Pijnacker was present. De architect, de

constructiebouwer en aannemer,
ze waren er allemaal. ‘Dat Vink en
Veenman voor ons gaat bouwen, is
niet zo vreemd. We hebben binding
met elkaar. Vink en Veenman was
onze eerste opdrachtgever en door
aangeven van dat bedrijf zijn wij uiteindelijk begonnen met containers.’
Politiek
Onder de belangstellenden waren
leden van het college en ook vanuit
de politiek was een aantal vertegenwoordigers aanwezig.
Het slaan van de eerste paal gebeurde met de gereedstaande heistelling van Kooijman Heiwerken
en samen met Dolf Kooijman leidde
Jan Spelt mevrouw Bader naar de
stelling. Met een aantal ferme klappen verdween de paal in de grond.
Na een kort vuurwerk verplaatste de grote groep belangstellenden
zich nog verder naar voren om de
onthulling van een bord mee te maken. De heren Ruud van der Vliet en
Gert van Kreuningen van de Rabobank Rijn- en Veenstromen viel die

eer te beurt.

Vinkeveen - Aankomende zaterdag
14 november is het Spoorhuis weer
open en bestaat dan precies 15 jaar.
Het Spoorhuis, de naam zegt het al,
is het oude Station van Vinkeveen
en is gelegen aan de Demmerik 68
in Vinkeveen. Hier worden iedere
tweede zaterdag van de maand gebruikte gebruiksvoorwerpen ter verkoop aangeboden nadat ze grondig
zijn geïnspecteerd en goed bevonden. Het assortiment gaat van een
bloempot tot een boek en van een
cd tot aardewerk. En voor ieder seizoen wordt het aanbod aangepast.

Zoals nu komt de kersttijd eraan
en zijn de kerstspullen weer tevoorschijn gehaald. Als er ijs komt
dan komen de schaatsen weer uit
de doos. De rommelmarkt bij het
Spoorhuis startte dus 15 jaar geleden onder de bezielende leiding van
Jan Stoof, zijn vrouw Alie, Dicky Verrips, Greet v.d. Greft, Ank Kamminga, Diny v.d. Vliet en Jaap Kalf.
Nu bestaat de vaste ploeg uit Jan,
Alie, Dicky, Greet, Yvonne Stoof en
kleindochter Bo Stoof. Jan Hazeleger heeft ook nog een poos meegeholpen, maar nu is Jan Kroon el-

ke tweede zaterdag van de maand
al voor dag en dauw in de weer om
een handje te helpen en meerdere
keren is zoon Jan Stoof ook van de
partij om alles weer op te ruimen.
Deze vaste ploeg waakt al 15 jaar
over de kwaliteit van de aangeboden spullen en je kunt er altijd terecht voor een gezellig praatje of
een kop koffie. De opbrengsten van
het spoorhuis gaan naar goede doelen of de gereformeerde kerk voor
onderhoud van de gebouwen.
Deze keer gaat de opbrengst naar
het Hospitium!

Spelt Bedrijven wordt slechts een
paar honderd meter verplaatst, maar
krijgt dankzij een complete nieuwbouw wel een volledig milieuverantwoord afvalverwerkingsbedrijf. Het
uitsorteren van afval, wordt nu nog
buiten gedaan, maar in de nieuwbouw zal alles inpandig gebeuren. Een aantal jaren geleden kocht
Spelt Hoeve Smolensk aan, met de
bedoeling zich daar te gaan vestigen. Het bedrijf was namelijk al vanaf 1989 bezig om weg te komen van
de huidige plek. Even leek er ruimte te zijn op bedrijventerrein Schoterhoek, maar dat kon uiteindelijk
niet. Met de aankoop van Smolensk
lukte dat wel. Het voorste gedeelte
van de boerderij zal in dezelfde oude stijl worden opgetrokken om het
kantoorgedeelte in te huisvesten en
de schuren en stallen zijn gesloopt
ten behoeve van nieuwbouw. Er zal
ruim een jaar gebouwd worden op
de nieuwe locatie, alvorens een grote verhuizing tot stand wordt gebracht. ‘Ik hoop dat u dat ook nog
mag meemaken,’ zei Jan Spelt in
zijn dankwoord.
Hij bedankte ook Casper Duchhart,
die op meerdere fronten zijn diensten heeft bewezen voor Spelt bedrijven. Voor de Rabo-heren Van
der Vliet en Van Kreuningen had
Jan Spelt bloemen en ook mevrouw
Veenman kreeg een mooie ruiker.
Mevrouw De Haas-Rood, gepensioneerd medewerkster van de provincie, was niet aanwezig, maar werd
wel door Spelt geprezen vanwege
haar inzet.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kon het gezelschap
tenslotte nog even luisteren naar
een muzikale bijdrage van Tavenu
uit De Kwakel.

Knotgroep Uithoorn
werkt op Fort a/d Drecht
Regio - Het Fort langs de Amstel,
zo dicht bij de bebouwing van Uithoorn, is niet alleen een bijzonder
gebouw maar is ook een interessant stuk natuur. Eén keer per jaar
helpt de Knotgroep bij het jaarlijkse
onderhoud van het fortterrein. Dat
zal nu zijn op zaterdag 14 novem-

ber. Onder leiding van mensen van
het Landschap Noord-Holland verzamelen ze het gemaaide gras naar
broeihopen, waarin allerlei bijzondere dieren zich kunnen terugtrekken om de winter door te komen.
Er is ook veel zaagwerk op en rond
dit fort, maar daaraan zullen ze pas

over twee weken gaan werken.
Iedereen die op deze unieke plek in
de natuur wil werken, wordt uitgenodigd te komen: vanaf 9 uur bij de
ingang van het Fort bij de Grevelingen in Uithoorn.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Rond half elf is er koffie en thee, mét koek. Om 13.00
uur sluiten ze af met een kop soep.
Neem zelf een beker met lepel, en
stevige schoenen of laarzen mee.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 11 november 2009

Prijzenregen voor KDO
Gymnastiek
De Kwakel - Voor het derde opeenvolgende jaar organiseerde KDO
gymnastiek afgelopen woensdag 4
november een groepsspringwedstrijd voor jongens-, meisjes of gemengde groepen. Vijfenvijftig enthousiaste kinderen van ODI uit Leimuiden, Zevensprong uit Zevenhoven en van KDO uit De Kwakel
kwamen in actie. Er werden door
de groepjes verschillende sprongen
uitgevoerd op de trampoline, de kast
met reutherplank en kast met trampoline, maar ook op de lange mat.
De juryleden Ria Röling, Thera Winters, Joke Putker en Esther Röling
zagen heel wat verschillende sprongen, de een netter uitgevoerd dan de
ander. Esther zag op de lange mat
een meisje bij de kattensprong ook
echt kattenklauwtjes maken. Joke
merkte dat de kinderen bij trampoline kast, de sprong met z’n tweeën op de kast en samen afspringen
wel het leukst vonden. Zij zei: één
klein meisje sprong samen met een
jongen, zij zat het eerste op de kast,
de jongen sprong erbij, ze pakte zijn
hand en samen sprongen ze af, dit
was zo schattig...
In het A niveau had KDO drie groepjes in de strijd. Zij bleken het na afloop prima gedaan te hebben. Eén
groepje eindigde als 5e met 138,5
punten. Zevensprong werd 4e met
140,1. ODI werd 3e met 142,2. KDO
A1 met Kim de Jong, Jitske Lek, Jette Blommesteijn, Mohammed Haroum, Micheal Westerbos en Mike
van Wees kregen de zilveren medailles omgehangen voor hun totaal
van 144,3. En KDO A3 het jongste,
maar blijkbaar talentvolste groepje kregen de gouden medailles voor
hun totaal van 147,9 punten, wat
neerkomt op een 7,4 gemiddeld. Dit
waren Jette Zuiderduin, Marwa Haroum, Isa van der Weijden, Isa Vlasman, Tara Meekel en Stijn Boxce.

selectiegroep die hadden geholpen
met het begeleiden van de groepjes tijdens de wedstrijd. Annemarieke Verheij heeft de hele middag foto’s gemaakt waarvan enkele bijgevoegd.
Al de foto’s zijn te zien en bestellen
op www.verheijfotografie.nl

Uithoorn - Qui Vive is zeer blij met
de beslissing die het bondsbestuur
van de KNHB op 4 november jl.
heeft genomen, waardoor haar speler Jasper de Waal vanaf zondag 8
november a.s. weer mee kan spelen
in het eerste team. De hockeybond
heeft zich hierdoor van een menselijke kant laten zien en voorkomen
dat Jasper de dupe wordt van een
administratieve fout waar hij zelf op
geen enkele manier verantwoordelijk voor was.
De naam van Jasper de Waal was
door een administratieve fout van
Qui Vive niet op de spelerslijst gezet
waardoor hij niet speelgerechtigd
was. Een andere speler stond dubbel op de lijst. Jasper de Waal speelt
al drie jaar bij Qui Vive en stond ook
dit jaar gewoon in de selectie. Een
verzoek bij de Commissie van Beroep van de bond baatte niet omdat de regels hiervoor geen ruimte
boden.
De hockeywereld wees massaal deze beslissing van de hockeybond
af. Door aanhoudende publiciteit
in zowel de landelijke hockeymedia, vooral in de Telegraaf, Trouw en
het Parool als in de regionale bladen bleef het onderwerp actueel.
Op de steun-site die door vrienden
van Jasper was ingericht (www.laatjasperweerhockeyen.nl) lieten ook
veel prominenten uit de hockeywereld hun naam achter.

bij trampoline-kast. Hier bleek nadat de bestuursleden van de gymnastiekafdeling aan de teltafel de
cijfers opgeteld hadden dat Zevensprong met 208,9 punten 4e was
geworden. ODI werd 3e met 220,5.
En wederom waren de twee hoogste prijzen en dus de medailles voor
KDO. Het groepje met Lilian Blesgraaf, Isa Wessels, Eva Verstelle, Rosa Koeleman en Laura van Schaick
werd 2e met 223,6 punten.
Het goud was voor KDO B1 met Iris
Koeleman, Merel van Zanten, Daan
Buskermolen, Milo Zwemmer, Lars
Anderiessen en Bobby Broere. Zij
behaalden 232,5 punten, gemiddeld een 7,75. Alle deelnemers kregen van KDO ook nog een mooi diploma mee als aandenken.
Trainster Bettie Sontrop- van Meerlant was terecht trots op de prestaties. Ook op de zes meiden van de

Uithoorn - Met aanwezigheid van
scout Shota Arveladze begon de D3
tegen een concurrent. Het leek erop dat de D3 er wat makkelijk over
dacht, het was soms niet scherp genoeg. Ondanks dat werd het wel
een echte wedstrijd want de coaches en supporters probeerden de
D3 wakker te schudden. Dario Thijssen en Kay Totri waren weer fit, dus
de ziekenboeg begint leeg te lopen.
Het werd 0-1 voor D3 door een mooi
combinatie van Dario Thijssen naar
Chendo Melgers, met een mooie
pass kreeg Ricky van Putten de
kans en counterde de 0-1 binnen.
Rap reageerde heel rap, want het
was door een afvallende bal zomaar
weer 1-1. Lars Verheul viel geblesseerd uit, hopelijk niet ernstig. Een
uitbraak van Rap werd gestopt door
goed meeverdedigen van Rick Kuit,
terwijl Daan van der Schot de daaropvolgende vrije trap goed stopte.
Een pass van Lars Veenhof zorgde
ervoor dat Ricky van Putten voor de

Qui Vive Dames 1
verstevigt de koppositie

Qui Vive ging niet voortvarend van
start, de eerste tien minuten werd
er onrustig en wat slordig gespeeld.
Het was dan ook deze periode van
de wedstrijd waarin Almere de ruimte kreeg om aanvallen te forceren.
Door veel voorwaarts geslagen ballen probeerde zij hun spitsen te bereiken wat resulteerde in een paar
kansen voor Almere.
Na deze periode probeerde Qui Vive hun eigen spel op te pakken en
begonnen zij meer druk uit te oefenen op de speelsters van Almere. Hieruit volgde een onderschepping van Willemijn de Bruin op de
linkerhelft van het veld. Zij verlegde
de bal naar de rechterhelft van het
veld met een pass op Charlotte Vega. In eerste instantie leek de bal te
ver af te dwalen, maar Vega hield de
bal net binnen en sloeg de bal langs
de uitgekomen keepster van Almere waar de Bruin al glijdend de bal
bij de tweede paal het doel in duwde: 0-1. Na circa vijf minuten volgde
het weerwoord van Almere.
Er werd een strafcorner behaald die
rechtstreeks richting goal werd geslagen waar de bal net aan werd
gemist door de keepster en de lijnstopper van Qui Vive waardoor de 11 op het scorebord verscheen. Qui
Vive liet in deze fase van de wedstrijd het betere spel zien. Zo ook
Qui Vive speelster de Bruin die de
keepster wist te omzeilen en haar
2de doelpunt maakte. Een voorzet vanaf links gegeven door Dulcia
Spee bracht de Bruin voor de keepster van Almere die in eerste instantie de bal leek te stoppen, maar uiteindelijk de 1-2 niet kon voorkomen. Het tempo werd aan Qui Vive zijde opgevoerd en de combinaties tussen de speelsters van Qui Vive liepen steeds beter wat goed te
zien was tussen linkermiddenvelder Marlous Bijleveld en vleugelverdedigster Jacky Mcrae. Na een behaalde vrije slag maakte Bijleveld
handig gebruik van de nieuwe ‘selfpass’ regel, waarna zij de bal mee
gaf aan Mcrae die vanuit achter op
was gekomen. Zo speelde zij heen
en weer door de verdediging van
Almere waardoor Mcrae in de cirkel eindigde waar zij met een hard
schot de bal door de benen van de
keepster sloeg. Qui Vive ging hierdoor de rust in met een voorsprong

Langdurig
Het bondsbestuur heeft op 4 november jl. langdurig over de consequenties van het niet kunnen spelen van Jasper gesproken. Uiteindelijk heeft zij besloten van haar, in het
bondsreglement gegeven, bevoegdheid gebruik te maken en in dit niet
geregelde geval besloten dat Jasper de Waal met ingang van zondag 8 november a.s. weer speelgerechtigd is en dus weer kan starten
in heren 1.
Het bondsbestuur heeft daarbij, onder meer, het navolgende overwogen:
• Het is nimmer de bedoeling van
wie dan ook geweest de competitie
te vervalsen;
• Er is sprake van een ondubbelzinnige en voor iedereen kenbare fout;
• De KNHB staat er voor iedereen
de mogelijkheid te geven op zijn/
haar niveau te hockeyen;
• De regelgeving kan in redelijkheid
in dit geval niet de consequentie van
het niet meer mogen spelen in heren 1 hebben;
• In dit individuele geval kan de speler niet de dupe worden van een
dergelijke fout van de club;
• Het bondsbestuur kan in dit niet in
het Bondsreglement geregelde geval beslissen;
De straf voor heren 1 van 3 punten
in mindering blijft gehandhaafd.

Een terechte beloning
voor Legmeervogels D3

Moeilijk
In het B niveau werden meer en
moeilijkere sprongen uitgevoerd,
zoals doorhurken en overspreiden
bij plank-kast of los op en los over

Uithoorn – Qui Vive dames 1 heeft
in poule A van de 1ste klasse van
de hockeycompetitie wederom de
volle 3 punten weten te behalen in
een uitwedstrijd tegen de Almeerse
Hockeyclub. Van Almere werd met
1-4 gewonnen en de nummer twee
uit deze poule, MHC Amstelveen,
liet vandaag punten liggen waardoor de koppositie verstevigd werd.

Qui Vive zeer blij met
de beslissing van het
bondsbestuur

van 1-3.
Controle en druk uitoefenen
Coach Etienne Spee gaf zijn team
mee dat er gecontroleerd hockey
gespeeld moest worden en dat er
continu druk uitgeoefend moest
worden op de speelsters van Almere. Door de in de rust besproken druk op te voeren veroverde Qui Vive continu balbezit. Hier
en daar deed Almere een poging
om de cirkel van Qui Vive te bereiken, maar door solide spel van verdedigers Imke de Graaf, Monique
van der Knaap, Jacky Mcrae, Tjarda Schrama en middenvelder Lisanne ten Caat werd er achterin bijna
niks weggegeven. De 1-4 werd een
feit nadat Emma Douqué vanuit een
lange corner de bal naar, een wederom aanvallend spelende, Mcrae
speelde die de bal de Almeerse cirkel in sloeg. De Bruin tipte met haar
backhand de bal hoog het doelnet
in waarmee zij haar 3de goal in deze
wedstrijd maakte. Door de aanhoudende hoge press van Qui Vive in de
2de helft kon Almere weinig aanvallen meer creëren waardoor de score 1-4 bleef.
Zowel Qui Vive als de Almeerse
Hockeyclub kregen deze wedstrijd
kansen om hun eigen spel te spelen.
De meeste kansen kregen de speelsters van Almere in het begin van de
1ste helft door vele voorwaarts geslagen ballen en uit behaalde strafcorners gedurende de wedstrijd. Qui
Vive, die niet met een voltallige selectie konden starten door een zieke
Michelle Karemaker en een geblesseerd Emma Cobbin, had na een
slechte start uiteindelijk de overhand in de wedstrijd en benutte de
kansen die zij creëerde effectief.
Volgende week zet Qui Vive dames
1 hun strijd door en treden zij aan
tegen MHC Castricum om 12.45 op
het sportcomplex van Qui Vive in
Uithoorn.

Herfst
bridgedrive

Uithoorn - Aanstaande zondag 15
november organiseert Bridge Activiteiten Uithoorn (BACU) de Herfstdrive. Een topintegrale drive voor
paren. Aanvang 14.00 uur, melden
13.45 uur. Kosten per paar slechts
8 euro.
Deelname maximaal 42 paren, elektronische scoreverwerking met persoonlijk overzicht, direct of via email. Uiteraard valt er hier en daar
een prijs te verdienen. Afloop uiterlijk 18.00 uur.
Opgave per telefoon Cor Hendrix,
tel. 0297-531674
of per e-mail: bacu@bacuweb.nl.

2-1 zorgde. Weer was Rap rap met
een uitbraak, 2-2. In de 2e helft met
invallers Robin Buren en Jesper Otto werd met een hoog tempo gestart
en zette de D3 Rap goed vast. Het
leverde kansen op, zelfs een bal op
de paal van Chendo Melgers na een
goede aanval via Lars Hoogeveen,
een bal vlak voorlangs, nog een bal
tot op de lijn, maar hij wilde er niet
in. Ondertussen viel Ties Schukking ook uit met griepverschijnselen
waardoor de coaches Peter de Groot
en Peter Thijssen wat tactische aanpassingen moesten doen.
Door de wijzigingen gingen wat
spelers niet op hun eigen plek spelen waardoor vaste patroon wat verdween en het wat meer werkvoetbal werd. En dat heeft niet verkeerd
uitgepakt, wat heeft de D3 geknokt
voor dit punt. Rap had ook kansen,
ook voorlangs, maar gelukkig scoorden zij ook niet. De terechte beloning was een 2-2.

Verlenging samenwerking
Qui Vive, Plux en Plexis
Qui Vive jongens A1 wist tegen Naarden slechts één keer te scoren

Qui Vive Jongens A1
vermorst punten
Uithoorn - In de eerste ronde van
de interdistrictscompetitie heeft Qui
Vive Jongens A1 kostbare punten
vermorst tegen Naarden A1. In het
thuisduel werd een 1-0 voorsprong
tegen de verhouding in uit handen
gegeven en uiteindelijk won Naarden met 1-3. Onnauwkeurig in met
name de passing, veel onnodig balverlies en vooral de vele gemiste
kansen werden de spelers van Qui
Vive noodlottig. Aanstaande zaterdag, uit tegen Gooische, zullen de
Dutch Flower Group-boys vol aan
de bak moeten om weer in de winning mood te komen.
Met gerenommeerde maar ook
onbekende tegenstanders is de
KNHB-interdistrictscompetitie, de
een na hoogste afdeling in het hockey, voor de oudste junioren van
Qui Vive een behoorlijke uitdaging.
Plaatsing hiervoor werd afgedwongen in een zinderend beslissingsduel tegen Alliance, waarin Qui Vive
via strafballen de tegenstander ternauwernood op de knieën kreeg. In
de zware poule waarin Qui Vive is
ingedeeld, is ook Naarden een outsider, maar daarom niet minder gevaarlijk.
Twijfelende start
Beide teams gingen in de eerste competitieronde twijfelend van
start en al in de derde minuut kreeg
Naarden een strafcorner die niets
opleverde. Qui Vive herpakte zich,
nam het initiatief en dwong al snel
een strafcorner en enkele kansjes af. Al na acht minuten bracht
Tom Gunther zijn collega-spits Matthieu Eveleens bekwaam in stelling,
een kans die de Kwakelaar benutte met een hard schot door de benen van de keeper: 1-0. Qui Vive
hield het overwicht, waarbij duidelijk werd dat Naarden op de counter

speelde met twee snelle en vaardige
spitsen. Eveleens kreeg nog enkele kansen die onbenut bleven, maar
ook Maarten Post, Daniël de Graaf
en Gunther kwamen niet tot scoren.
Vlak voor rust brak Naarden nog
een keer door, maar keeper Mats
Kaas stond paraat. Het was wel een
teken aan de wand: Naarden loerde
op kansjes en bleef gevaarlijk.
Omslag na rust
Na de rust startte Qui Vive voortvarend. Hoewel de onnauwkeurigheid
in het spel de overhand hield, waren er ook een paar fraaie aanvallen, maar de spitsen en aanvallende middenvelders wisten het Naardense doel niet te vinden. Dragende spelers misten de vorm die op
dit niveau nodig is om het verschil
te maken, tempoversnellingen kwamen niet uit de verf en het haastige spel van de Qui Vive’ers eiste zijn
tol in knullig balverlies. De Naardense hockeyers, die hun mogelijkheden optimaal wisten te benutten,
kwamen na 10 minuten op 1-1. Halverwege de tweede helft scoorden
zij uit een strafbal. De aanleiding
was tekenend voor de hele wedstrijd: balverlies bij een lange corner voor Qui Vive, Naarden dat via
een counter binnen enkele seconden in de cirkel van Qui Vive kwam
waar slecht uitverdedigen en een
onnodige overtreding de reden was
om de bal op de stip te leggen 12. Qui Vive bleef daarna weliswaar
hard werken, maar volhardde ook in
onnauwkeurigheid. Het wanhoopsoffensief in het laatste kwartier
gaf Naarden ruimte om te counteren. De 1-3 die Naarden drie minuten voor tijd scoorde, was net zo illustratief als hun tweede goal. Knullig uitverdedigend legde Qui Vive de
bal plankklaar neer op de stick van
een Naardense spits.

Uithoorn - Plux Uithoorn Sports,
Health en Beauty en Plexus Uithoorn, fysiotherapie en manueel
therapie tekenden dit weekend een
verlenging van het sponsorcontract
met UHC Qui Vive. Het bestuur van
Qui Vive is zeer ingenomen met de
verlenging van het sponsorcontract
met Plux Uithoorn Sports, Health en
Beauty en Plexus Uithoorn omdat
al jaren een goede samenwerking
bestaat en nu zelfs een uitbreiding
hiervan gaat plaatsvinden.
Overeenkomstig de wens van beide
partijen is de samenwerking verder
uitgebreid en bevestigd in een nieuwe sponsorovereenkomst. Plux biedt
aan de leden van Qui Vive de mogelijkheid om middels diverse aanbiedingen gebruik te maken van de
sportfaciliteiten in zijn vestiging aan
de Johan Enschedeweg 180, hetgeen een welkome aanvulling is op

de hockeytrainingen of juist in een
hockeyloze periode zoals de winterstop of zomerperiode. Plexus Uithoorn is al enige jaren betrokken bij
de verzorging van menig elftal van
Qui Vive en specifiek van Heren 1.
Nieuw in dezen is dat deze begeleiding ook zal gaan plaatsvinden bij
Qui Vive zelf. Op deze wijze wordt de
sportmedische begeleiding nog toegankelijker voor alle leden.
Deze samenwerking is tevens een
uiting van een verdere realisatie van
de doelstelling van Qui Vive om deze teamsport als vrijetijdsbesteding
aan nog meer prestatie- en recreatiehockeyers aan te bieden. Daarnaast benadrukken Plux en Plexus
met de ondertekening van deze
sponsorovereenkomst het belang
van een goede sportmedische begeleiding binnen een club als Qui
Vive.

Wisseling van de wacht bij
Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De tweede ronde van
het viertallen bij Bridge Vereniging
BVU pakte goed uit voor de A- lijn
teams van Limburg/Wagenvoort en
Breggeman/Baars. Vorige week nog
in het defensief gedrongen, werd nu
tot de aanval overgegaan en de eerste en tweede plaats gescoord met
respectievelijk 25 en 20 punten.
Dit bracht hen in het tussenklassement op de tweede en derde plaats,
voorafgegaan door het viertal Pronk
dat aan de nu behaalde 17 punten
met één punt verschil net genoeg
overhield voor de eerste plek.
Onderaan herstelde Hilliard/Houtman zich enigszins van het dieptepunt van vorige week, door nu 16
punten binnen te halen. Dit betekende voor de vier van Van Praag
dat ze eenzaam op de laatste plaats
achterblijven. Ook de ploeg van
Kruyk had een slechte avond, vorige week een gedeelde top met 22
punten, nu helemaal onderaan met
een score van slechts drie met bijbehorende tuimeling. In de B-lijn is

een rectificatie voor team May Verhoef op zijn plaats. Door een dyslectische misser werden ze ten onrechte naar de onderste plaatsen weggeschreven. Niets is minder waar,
met een score van vorige week van
24 en nu 21 staan ze met een totaal
van 45 punten keurig bovenaan. To
van der Meer met haar kompanen
volgen uitstekend door nu de top
te halen met het hoogst mogelijke
aantal van 25 punten. Van de Kerkhoven en crew bleven netjes boven
het midden met een aantal van 17.
Onderaan zakten de vier van Calis
met een povere 5 punten naar de
voorlaatste plaats. Die wordt voorlopig ingenomen door Geels, maar de
10 punten van deze avond beloven
meer. Vanaf maandag 9 november is
tot januari de parencompetitie weer
aan bod, vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg.
Wilt u daar ook eens een kansje wagen stelt u zich dan in verbinding
met het secretariaat Marineke Lang,
tel: 0297 569432 na 18.00 uur.
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Hoogste punt bereikt bij
project ‘Waterrijck’

Noten- en tapasbar bij
Stijn Melenhorst
Uithoorn - Sinds kort heeft de inloopwinkel ‘Kaas en Zo’ van Stijn
Melenhorst in winkelcentrum Amstelplein een interessante uitbreiding ondergaan.
Liefhebbers van (versgebrande) noten en overheerlijke tapas kunnen
nu ook bij hem terecht. ‘Kaas en Zo’
deed al van zich spreken vanwege het uitgebreide assortiment aan
binnen- en buitenlandse kaassoorten. Er is op dat gebied maar weinig wat Stijn niet in het assortiment
heeft. Alleen al van de boerenkaassoorten heeft hij een compleet eiland vol staan in zijn zaak. De noten- en tapas zijn aan de buitenrand
gesitueerd zodat klanten direct bij

het inlopen van de winkel met deze
heerlijkheden geconfronteerd worden. Het uitgebreide notenassortiment mag er zijn. Stijn brandt de
noten nu in het zicht van de klant
waardoor die het predicaat ‘versgebrand’ niet kan ontgaan.
Tot voor kort werd dit in de keuken
achter de zaak gedaan. Wie vervolgens eens doorschuift naar de
tapasbar kan kennismaken met allerlei lekkers; wat te denken van
bijvoorbeeld Peppadew roomkaas,
zalmrolletjes geitenkaas, tapenade, verse groene pesto, Provençaalse olijven, gegrilde champignons en
nog veel meer. Wat dat betreft heeft
Stijn Melenhorst iets bijzonders toe-

gevoegd aan zijn Kaas en Zo, dat
nu steeds meer de kant op gaat van
een heuse specialiteitenzaak. Met
de feestdagen in zicht een welkome aanvulling van het assortiment,
waartoe ook bijpassende wijnsoorten behoren. Stijn Melenhorst gaat
verder dan alleen maar het omvangrijke aanbod van specialiteiten
in zijn winkel.
Ook diverse streekproducten maken
er geregeld deel van uit; daarnaast
kan men zowel zakelijk als particulier bij hem terecht voor het samenstellen van relatiegeschenken
en kerstpakketten. De moeite waard
om eens (vrijblijvend) bij ‘Kaas en
Zo’ binnen te lopen.

Symposium door Stichting
Maya School bij VLC

Een van de toekomstige leerlingen van het Colegio Maya
Mijdrecht - In El Tablon, een gehucht in de Guatemalteekse provincie Solola, staat sinds 1997 het Centro Educativo Colegio Maya Solola. een met particulier Nederlands
geld gebouwde school van en voor
de Maya-bevolking. VMBO, Mavo,
VWO, lerarenopleiding – het is er allemaal en er wordt door de bevolking een dankbaar gebruik van gemaakt.
Vele honderden leerlingen kregen
er in de afgelopen vijftien jaar hun
scholing. Speerpunt is de opleiding
tot onderwijzer - tientallen juffen
en meesters die de eigen taal (het
Kaqchikel) van de kinderen spreken en hun cultuur begrijpen, geven
les op lagere scholen in de regio.
Zo draagt het Colegio Maya Solola
– een initiatief van de Rondeveense Stichting Maya School Guatemala - er aan bij dat de sinds eeuwen
genadeloos onderdrukte Maya’s
dankzij onderwijs in de eigen taal
en cultuur, uitgroeien tot zelfbewus-

te mensen die hun plaats in de samenleving durven opeisen.
Omdat in Guatemala ook de gezondheidszorg voor de Maya’s nauwelijks toegankelijk (want niet te
betalen) is, is momenteel in samenwerking met de Stichting Return to
Sender een project gaande om op
de Maya school ook exacte vakken
te gaan onderwijzen. Return to Sender, opgericht door tv-presentatrice Katja Schuurman, verkoopt onder andere in de Hema’s producten
uit de armste gebieden van de wereld en investeert de opbrengst vervolgens weer in het land van herkomst. Eerste doel van de samenwerking tussen de beide stichtingen is het opleiden van vakbekwame verpleegkundigen, maar daar
zal het niet bij blijven, want uit een
enquête onder de Maya’s bleek onlangs dat er ook grote behoefte is
aan beroepsopleidingen op het gebied van techniek, landbouw, huishoudkunde en economie.

Sfeervolle kerstmarkt
Vinkeveen - Op zaterdag 14 november organiseert De Bonte Stal
in samenwerking met Peploen van
14.00 uur tot 20.00 uur een sfeervolle, knusse kerstmarkt aan de Demmerikse Kade 17 in Vinkeveen. Het
terrein naast kaasboerderij van der
Arend is omgebouwd in een romantisch kerstdecor. In deze gezellige
ambiance worden de nieuwe kerstdecoraties en kerstartikelen gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse adembenemende kerststukken te
bewonderen. Kerststukken waarvan

u in eerste instantie zult denken ‘dat
zou ik nooit kunnen maken’. Maar
niets is minder waar, want wanneer u
zich inschrijft voor één van de kerstworkshops die de Bonte Stal en Peploen in de weken voor Kerst gaan
geven, zult u later versteld staan van
uw eigen prestaties.
Maar er is meer... Ook Kaasboerderij van der Arend zal zich presenteren met de leuke en originele kerstpresenten en natuurlijk kunt u ook
de inmiddels beroemde Vinkenthaler
(winnaar van de verkiezing van het

Nu het Colegio Maya als school en
gemeenschapscentrum in een verzorgingsgebied van ongeveer 40
000 Maya mensen stevig op poten staat meent de Stichting Maya
School Guatemala dat het tijd is om
de balans weer eens op te maken.
Welke wensen leven er binnen de
Maya-bevolking, hoe zien zij hun
toekomst en hoe kunnen wij, met
respect voor hun wensen en hun
cultuur, daarop het beste inspelen ?
En een vraag die in deze tijd natuurlijk niet achterwege kan blijven: hoe
ziet de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking eruit nu minister Koenders onlangs met name ten
aanzien van de Particuliere Initiatieven zulke belangrijke wijzigingen in
het vooruitzicht heeft gesteld ?
Daarom wordt op donderdag 19 november in de aula van het Veenlanden College in Mijdrecht het symposium “Een oude cultuur op weg
naar een nieuwe toekomst” georganiseerd. De stichting Maya School
Guatemala is erin geslaagd voor dit
symposium sprekers aan te trekken
die hun sporen op het gebied van de
kleinschalige ontwikkelingssamenwerking verdiend hebben. Het Colegio Maya stuurt twee leraren die
onder andere de betekenis van de
school voor de bevolking van Solola Maya’s zullen schetsen. De theoloog Mario Coolen van Solidaridad,
iemand die acht jaar in Guatemala
woonde en auteur van boeken over
de Maya’s, zal het onder meer hebben over de positie van de Maya’s
in Guatemala en over de noodzaak
van ontwikkelingshulp en Mirjam
Vossen, journalist en ontwikkelingsgeograaf, spreekt vooral over particuliere initiatieven oftewel doe-hetzelven in ontwikkelingsland. Verder
is er een paneldiscussie. Het symposium wordt gehouden van 15.30
tot 18.30 uur.
Het symposium is vrij toegankelijk,
maar in verband met de beperkte ruimte in de aula van het Veenlanden College wordt men vriendelijk verzocht zijn/haar komst even
aan te kondigen bij Madelon van
der Stap, tel. 0297-256264. Zie ook
Mayaschool@xs4all.nl
Groene Hart Streekproduct 20092010) komen proeven. Een glühweintje of een warme chocolademelk maken het (kerst)feest compleet. Kortom, wilt u alvast in de kerstsfeer komen, breng dan aanstaande zaterdag 14 november een bezoekje aan
deze sfeervolle echte Vinkeveense
Kerstmarkt. Van 14.00 uur tot 20.00
uur bent u meer dan van harte welkom op Demmerikse kade 17. Kunt
u niet, maar wilt u zich wel inschrijven voor één van de kerstworkshops,
neem dan contact op met Karin v.d.
Scheur van De Bonte Stal, tel. 06 12
375 225 of Ingrid Hagenaars van Peploen, tel. 06 50 550 581.

Uithoorn - Hoewel op veel plaatsen
nieuwbouwprojecten op een laag
pitje staan of zelfs helemaal zijn stil
gelegd, ging vrijdagmiddag 30 oktober jl. in de wijk Legmeer-West
bij bouwbedrijf Horsman & Co Lisse BV de vlag in top bij het bereiken van het hoogste punt van een
van de vijf in aanbouw zijnde villaappartementen. Het waren Leo en
Lia Kas die samen met de directie
van Bouwbedrijf Horsman & Co, de
heren René Vos en Hans van Leeuwen, de vlag op de bovenste verdieping van woonappartement ‘Alba’ in
de vlaggenmast konden hijsen. De
heer en mevrouw Kas hebben op
die locatie de penthouse gekocht
en het leek de directie daarom gepast en ook wel aardig juist hen die
handeling te laten uitvoeren.
Project ‘Waterrijck’ zoals het heet,
omvat de bouw van 20 luxueuze villa-appartementen die verdeeld zijn
over vijf gebouwen die alle de naam
van een waterlelie dragen, te weten
Aurora, Lucida, Hermine, Fabiola en
Alba. Het zijn prachtig gelegen gebouwen in wat men een parklandschap kan noemen.
Dus met veel groen en fraai aangelegde waterpartijen met eilandjes ertussen. Prettige bijkomstigheid
is dat de nieuwbouwwijk rondom
‘meelift’ op het project en daardoor
een meerwaarde krijgt. Rond de appartementsgebouwen wordt het
terrein licht geaccidenteerd. Over
de eilandjes wordt te zijner tijd een
fiets-/wandelroute aangelegd. Tevens wordt rondom de woongebouwen een in het landschap passende
rondlopende verharde weg aangelegd. Daardoor zijn de appartementen per auto bereikbaar en kunnen
de bewoners die in de eigen parkeerbox (op maaiveldniveau) onder de gebouwen parkeren. Elke
woning heeft één parkeerbox in de
stallinggarage ter beschikking waar
ook de bergingen en de technische
ruimten zijn gesitueerd. Het totale
project wordt ontwikkeld door Horsman & Co Vastgoed BV uit Lisse in
samenwerking met de gemeente
Uithoorn. Koop Lenstra Makelaars
uit Mijdrecht en EKZ Makelaars o.g.
Uithoorn, dragen zorg voor de verkoop en verstrekken op verzoek informatie aan (serieuze) belangstellenden. Die bestaat onder andere uit een schitterend uitgevoerde
brochure waarin de appartementen
en hun omgeving worden gevisualiseerd en toegelicht. Dat mag ook
wel als je de kwaliteit van de woningen en het woongenot in ogenschouw neemt. Daar betaalt de liefhebber dan ook de prijs naar: vanaf 525.000 euro (v.o.n.). Het bereiken
van het hoogste punt ging afgelopen vrijdag gepaard met het schenken van het traditionele ‘pannenbier’ (en een ander drankje) voor de
vertegenwoordigers van betrokken
bedrijven, bouwers, bewoners, toekomstige kopers en verdere belangstellenden.
Natuurlijke omgeving
Bij de totstandkoming van de villa-appartementen zijn twee architecten betrokken die nauw met elkaar samenwerken. De een is een
landschapsarchitect, terwijl de andere, Gerben van Manen van Architectenbureau Van Manen uit
Noordwijk, het ontwerp tekende van
de gebouwen met de woningen. Bij
het inplannen van de wijk wordt veel
aandacht besteed aan de natuurlijke omgeving, zowel voor mens, dier
als planten. Het openbare gedeelte
van het terrein wordt ingericht door
de gemeente Uithoorn. De villa-appartementen kenmerken zich allemaal door hun luxe uitstraling, maar

hebben behalve een balkon/terras geen eigen tuin. Zelfs geen meter aangrenzende groen ‘tot aan de
muur’ dat men zelf dient te onderhouden. Elke woning heeft zijn eigen verdieping en is ruim van opzet.
Ook voor de ligging zijn kosten noch
moeite gespaard om er fraaie wooneilanden van te maken.
De eerste drie woonlagen beschikken over een grote woonkamer met
erker en een open keuken, drie
slaapkamers, twee badkamers plus
een afzonderlijke extra toiletruimte en een groot balkon (de begane
grond heeft een groot terras). Op de
bovenste verdieping van elk gebouw
bevindt zich een penthouse die dezelfde indeling heeft als de woningen eronder, zij het dat de kamers
wat minder groot zijn. Dit is gedaan
om rondom de woonlaag een groot
balkon te kunnen realiseren. Vanzelfsprekend is er naast het trappenhuis ook een lift ingebouwd. De
bouw van de villa-appartementen is
nog in volle gang.
“Van de twintig appartementen zijn
er nu elf verkocht, dus we moeten
nog heel wat werk verzetten willen
we andere belangstellenden zover
krijgen dat die ook geïnteresseerd

raken. Het zijn prachtige appartementen met een kwalitatief hoogwaardige afwerking die bovendien
uniek gelegen zijn in een fraai landschappelijk patroon.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat
daarvoor geen belangstelling zou
zijn”, weet een enthousiast ogende Souad Asafiati van Koop Lenstra
ons te vertellen. “We hebben de tijd
weliswaar niet helemaal mee, maar
omdat al meer dan de helft is verkocht moeten er toch meer gegadigden zijn die hun oog nog niet op
dit ‘Waterrijck’ hebben laten vallen.
Maar dat kan nog komen natuurlijk,” aldus Souad die er alle vertrouwen in heeft dat alle appartementen
vroeg of laat verkocht en bewoond
zullen zijn.
Zij verwacht dat de eerste eenheden
in de zomer van 2010 worden opgeleverd, mits er geen strenge winter komt waardoor de afbouw vertraging zou kunnen oplopen.
Het project ‘Waterrijck’ wordt gebouwd achter de sportvelden van
de Legmeervogels, bereikbaar via
de Noorddammerweg en Randhoornweg; ook te zien vanaf Langs
de Baan.
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Merel Schrama & Friends halen 2400 euro op voor het goede doel!

Is uw huisdier
zoek?

Backstreet Boys event groot succes
bij Danscentrum Colijn

Uithoorn – Het 2e Dutchies Dance
4 Backstreet Boys (DD4BSB) zit er
op. Afgelopen zondag wisten zo’n
50 enthousiaste deelnemers Danscentrum Colijn te vinden voor een
geweldige middag, vol met muziek
en dans van de Backstreet Boys. De-

ze deelnemers kwamen uit Uithoorn
maar ook uit andere delen van Nederland, voornamelijk leden van de
fanclub van de Backstreetboys. Merel Schrama, ballet-, hip hop- en
Popshowmusicaldocente bij het
Danscentrum van de familie Colijn,

gaf een 2-tal workshops, op ‘Everybody’, een een al wat ouder nummer,
en op ‘Straight Through My Heart’
(de nieuwe single), en ‘PDA’, beide
afkomstig van het nieuwste album
‘This Is Us’.
De uiteindelijke opbrengst was ho-

ger dan de verwachting. Het doel
van Merel en haar vriendinnen
was om de opbrengst van Dutchies
Dance 4 BSB deel 1, t.w. 570 euro,
te verdubbelen. Echter, er kwamen
meer deelnemers dan verwacht, en
de loterij, waar veel BSB-artikelen
te winnen waren, liep als een trein!
Er werd ook een echt platina-album
van de Boys geveild.
Uiteindelijk gaat er 2400 euro naar
de Dorough Lupus Foundation en
The Healthy Heart Club. Beide goede doelen zijn in het leven geroepen
door leden van de Backstreet Boys.
Merel & Friends kunnen dus terugkijken op een geweldige dag. Volgende week zijn de Backstreet Boys
in Nederland en staan ze in Ahoy’
Rotterdam!
Naast het geweldige event werd er
ook nog door wedstrijdparen van
Colijn gedanst in Nederland. Voor
Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden
kon deze zondag niet meer stuk. In
Almere werden ze 3e in de Debutanten 3 standaard en 7e in de Debutanten 2 Latin. Ook Selmar Smit
en Charlotte Rietveld zagen hun inspanningen van trainen en wedstrijden beloond met een 3e prijs
in de Debutanten 2 latin. Dion v.d.
Klaauw en Angela Eshuis staan op
promoveren in de Standaard afdeling. Ze werden dit keer 5e in de Debutanten 4. Hopen dat ze volgende
wedstrijd het laatste punt pakken.
Al met al weer een druk, geslaagd
weekend voor Danscentrum Colijn,
medewerkers en dansers!

Aanstaande zaterdag 14 november:

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken
Winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 14
november is het weer zover! Sinterklaas en zijn hele gevolg van Zwarte Pieten zijn weer in Nederland. En
natuurlijk is Uithoorn en Winkelcen-

trum Zijdelwaard een van de eerste
plaatsen waar kinderen hem kunnen begroeten.
Sinterklaas bezoekt Winkelcentrum
Zijdelwaard zaterdag 14 november van 13.30 uur tot
14.30 uur. Alle kinderen kunnen hem dan
een handje geven.
Maar het is veel leuker
om wat eerder te komen, want de clowns
Choco en Jibbe zijn al
vanaf 11.00 uur in Zijdelwaard om alle kinderen te vermaken
met liedjes, spelletjes
en het uitdelen van
ballonnen. De clowns
zijn aanwezig tot 15.00
uur.
Op de zaterdagen 21
en 18 november en 5
december zijn natuurlijk ook nog Zwarte
Pieten in het winkelcentrum. Van 11 tot 15
uur delen zij pepernoten uit. Ook is er een
kleurplatenwedstrijd.

Intersport Duo organiseert
ski- & snowboardoccasionbeurs
Regio - Van 19 t/m 28 november
a.s. organiseert Intersport Duo wederom een ski-, en snowboard-occasionbeurs in haar filiaal Uithoorn.
Gedurende deze periode worden
gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te
koop aangeboden.
Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop aan
te bieden. Alleen technisch veilig

Kaarten in
De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag
14 november organiseert de biljartvereniging in De Hoef opnieuw een
grandioze kaartavond in gebouw
De Springbok aan de Oostzijde 61a
In De Hoef.
Deze avond zijn er weer forse vleesprijzen te verdienen voor de beste
en/of slimste kaarters onder u. De
avond begint weer om 20.30 uur en
voor de wat minder gelukkige kaarters zijn er ook mooie prijzen te winnen. Ook vermeldenswaard is dat
voor de inwendige mens zal worden
gezorgd. Tot zaterdag in de Springbok!

materiaal, geen kleding, kan worden ingebracht t/m 18 november
aanstaande bij Intersport Duo op
de Zijdelrij 7 in Uithoorn (tel. 0297560329).
Na controle op veiligheid van het
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal
worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport DUO brengt verder
geen provisie in rekening.
Naast het occasion-ski-materiaal
vindt u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen. Zo geeft Intersport Duo nu 25%
extra korting op de nieuwste ski’s en
snowboards.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.
Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood witte kater met witte bef en witte
sokken. Zijn naam is “Monty”.
- Herenweg in Wilnis, een wit-zwart-cyperse kat met bruine
vlekken. Vier witte pootjes. Wit aan de buik en op de rug. De kop
is zwart cypers met bruine vlekken.
Ze is een half jaar oud en heet “Puck”.
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buiken en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”.
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes. Ze draagt
blauw bandje met een naamkokertje.
Gevonden:
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die
tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte vlek
op kop.
- Aan de Amstel in Uithoorn, broodmagere cyperse lapjespoes.
- A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, wit/grijze kat
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol
met klitten.
- Amstelkade in Wilnis, zwart-bruin-grijs gestreept katje.
Ongeveer 6 maanden.
- Amstelkade in Wilnis, zwart katje van ongeveer 6 maanden.
- A. Philipsweg in Uithoorn, klein zwart/wit katje van ongeveer
een half jaar.
- Bij afrit Vinkeveen op de N201, donkere cyperse kat.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
en haar oortjes zijn een beetje stuk.
- Pieter Joostenlaan voor de sporthal in Wilnis, een niet grote
zwarte blinde poes.

Paranormale beurs

Mijdrecht - Op woensdag 18 november is er weer een paranormale beursavond in de Meijert aan de
dr. J. v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Geïnteresseerden zijn welkom tussen 19.30 en 22.30 uur. De toegang

Dit jaar de vogelshow
niet in sportcomplex KDO
Regio - De vogelliefhebbervereniging “De Groenling” houdt komend
weekend weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. De tentoonstelling zal dit jaar plaatsvinden aan de
Noorddammerweg 15 in De Kwakel
bij Martien van Zaal Beschoeiingen.
Het belooft ook dit jaar weer een
grandioze show te worden op een
heel mooie locatie.
De openingstijden zijn:
Vrijdag 13 november
20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 14 november
10.00 tot 18.00 uur
Zondag 15 november
10.00 tot 16.00 uur
De opening van de tentoonstelling
zal op vrijdag 13 november door de
burgemeester van Uithoorn, mevrouw Groen worden verricht om
20.00 uur.
De vogeltentoonstelling, wordt niet
in sportcomplex KDO gehouden,

Vinkeveen - Aanstaande zaterdag
14 november is de opbrengst van de
rommelmarkt in het Oude Spoorhuis
aan Demmerik in Vinkeveen geheel
ten bate van het Hospitium in Wilnis.
De verschillende ruimten van het
voormalige spoorhuis zijn zorgvuldig ingericht met gesorteerde kwaliteitsgoederen.
Elke maand worden opnieuw goed
bruikbare spullen voor in en om het
huis binnengebracht. Zo zijn er nu

Zie ook de advertentie elders in
deze krant.

Je mag dan meezingen met het koor
tijdens de gezinsviering op kerstavond 24 december! Ze gaan 4 keer
met elkaar oefenen, op donderdag
26 november, op donderdag 10 en
17 december en op dinsdag 22 december. Je hoeft niet katholiek te
zijn om mee te zingen in het koor.
Het is de bedoeling dat je minimaal
drie keer van de 4 repetities aanwe-

BEL: 0297-581698

bijvoorbeeld een aantal prachtige
linnen tafellakens. Deze maand is
er speciale aandacht voor het aanstaande kerstfeest. Omdat ‘het winkeltje’ maar één keer in de maand
open is, kunt het beste nu uw slag
slaan.
U kunt er ook terecht voor bijvoorbeeld een boek, een puzzel of speelgoed. Aanstaande zaterdag is de
rommelmarkt weer open van 9.00
tot 15.00 uur.

Hou je van zingen, zing dan
mee met het kerstproject!
Uithoorn - Dit is een oproep aan alle basisschoolkinderen van groep 3
t/m 8: Hou je van zingen?
Doe dan mee met het kerstproject
van kinderkoor Op-Maat.

ONTVANGEN?

maar bij Martien van Zaal.
Op woensdagavond wordt er begonnen met de locatie om te toveren tot een mooie plek voor de
show. Donderdagavond kunnen de
inzenders de vogels komen brengen en op vrijdag komen er officiële keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogels om de vogels te
keuren aan de hand van de bondsrichtlijnen. Sommige vogels worden
gekeurd uitsluitend op kleur en andere vogels op vorm of postuur. Alle vogels moeten in een goede conditie zijn en er goed verzorgd en
dus schoon uitzien. De keurmeesters bepalen ook welke vogel de
uiteindelijke kampioen van de tentoonstelling wordt. Daarnaast zijn
er per soort ook nog prijzen te winnen. Dus kom gezellig langs om de
vogelshow te bekijken. De entree is
gratis.
Op zondagmiddag rond 15.00 uur
vindt de trekking plaats van de grote loterij.

Opbrengst rommelmarkt
voor Hospitium Wilnis

Deze korting is ook geldig op alle aanbiedingen en setprijzen. Bovendien kunt u gebruik maken van
een laagseizoenkorting van 10,00 op
ski- of snowboard onderhoud.

GEEN KRANT

is gratis, zodat men vrijblijvend kan
binnenlopen om kennis te maken
met o.a. diverse vormen van alternatieve geneeswijzen en mediums.
Een consult is mogelijk tegen een
vergoeding (gemiddeld 10 euro).

zig bent en natuurlijk ook tijdens de
kerstviering op 24 december 19.00
uur. Vorig jaar met kerst stond kinderkoor Op-Maat ook met een extra groot koor in de kerstviering te
zingen en dat klonk fantastisch en
was harstikke gezellig! Kinderkoor
Op-Maat repeteert onder leiding
van Ireen van Bijnen op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het
trefcentrum van De Burght aan Potgieterplein 4 in Uithoorn.
Heb je nog vragen of wil je je opgeven, mail dan naar dirigente Ireen:
bertir1@kabelfoon.nl of bel haar:
(06)50445100.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 11 november 2009

Intocht Sint Nicolaas in
Vinkeveen zaterdag
14 november 12.00 uur

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs
peuterspeelzalen succesvol
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag was het druk op de speelgoed- en kinderkledingbeurs van
peuterspeelzalen de Duikelaar en
Duimelot. Voor aanvang stond al
een flink aantal mensen buiten te
wachten om als eerste naar binnen
te kunnen en de mooiste koopjes te
bemachtigen. Er waren dit jaar meer
spullen ingebracht dan andere jaren en de ‘winkel’ was dan ook vol
te noemen. Al snel stond er een rij
mensen met armen vol koopjes voor
de kassa. Velen gingen dan ook tevreden en met volle tassen naar
huis. Er bleef na sluiten ook nog wel

Vinkeveen - Het is weer zover. De
eerste schoentjes worden gezet, de
hartjes kloppen vol verwachting en
het paard van Sint Nicolaas heeft
een extra borstelbeurt gekregen.
Kortom, alles is weer gereed voor
een grootse intocht in Vinkeveen.
Zaterdag 14 november is het zover.
Om 12.00 uur arriveert de Sint, wederom met een groot aantal schepen, vanuit de richting Heulbrug
bij het terras aan de zijkant van de
Boei. Deze keer zal Billy Boem de
Sint verwelkomen .Vanaf 11.15 uur
zal Billy Boem de kinderen vermaken met acts en kinderliedjes zodat
de sint luidkeels toe gezongen kan
worden.

het een en ander over maar veel verkopende klanten hebben hun niet
verkochte spullen geschonken aan
ROKI, het goede doel dat aan deze beurs was gekoppeld. Roki is een
organisatie die zich inzet voor Roemeense wees- en zigeunerkinderen.
Na het opmaken van de kas konden
veel verkopende klanten hun gevulde enveloppe komen ophalen.
Ook voor de speelzalen de Duikelaar
uit Vinkeveen en Duimelot uit Wilnis
is een leuk bedrag verdiend en dat
komt natuurlijk ten goede aan de
peuters van deze speelzalen.

Mijdrechtenaar wint een
elektrische fiets
De Ronde Venen - Opzichter civieltechnische werken Henk Dalebout van de gemeente De Ronde
Venen kreeg woensdag een elektrische Spartafiets uitgereikt door Paul
Broos van Eneco.
Dalebout bezocht in september de
Ecomobiel beurs, een vakbeurs voor

Nationaal Schoolontbijt
op de Sint Jozefschool

Vinkeveen - Voor het leveren van
topprestaties is een goed ontbijt
broodnodig. Zeker voor kinderen.
Daarom vindt van dinsdag 3 tot en
met vrijdag 6 november voor het zevende achtereenvolgende jaar Het
Nationaal Schoolontbijt plaats. Het
Nationaal Schoolontbijt wil het belang en het plezier van een goed
ontbijt onder de aandacht brengen
van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste ontbijtevenement waaraan dit jaar 2.500 basisscholen meedoen. Dit betekent dat
tijdens de week van Het Nationaal

Schoolontbijt zo’n 540.000 kinderen
‘s ochtends een ontbijtje nuttigen op
school. Op de Sint Jozefschool was
dit op dinsdag 3 november. Dankzij
bakkerij Leonard konden de kinderen genieten van diverse bolletjes,
croissants en krentenbolletjes.
Als dank heeft de school per leerling een bijdrage overgemaakt naar
Right To Play, een internationale humanitaire organisatie die met sporten spelprogramma’s de levens van
kinderen in de meest achtergestelde gebieden ter wereld wil verbeteren. Ieder kind heeft het recht om te
spelen !

groene mobiliteit om zich namens
de gemeente te oriënteren op elektrisch vervoer.
Bij de stand van energieleverancier
Eneco liet hij zijn visitekaartje achter en won daarmee deze fiets: een
eerste stap op weg naar elektrische
mobiliteit.

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundige
brengt dinsdag 17 november een
bezoek aan Leemans Schoenen aan
het Raadhuisplein 12. Gedurende de
hele dag zal deze specialist mensen
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven
over de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangsmiddel van de klassieke steunzool. In
tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en statisch is,
heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid of
pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en
Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen
met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten.

De veer verbetert op buigzame wijze
de stand en de holte van de voet. De
gevoelige voorvoet wordt extra door
verende kupolen ondersteund en de
voet kan weer natuurlijk afrollen. De
pijn neemt door deze behandeling
af en spieren en banden worden
weer krachtiger. Ook wordt door het
verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een
goede doorbloeding bevordert.
Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame
formaat: de Zweedse vinding past in
bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen
zich uitvoerig laten informeren over
deze Zweedse uitvinding. Het advies
van de specialist is kosteloos. Wel is
het zaak van tevoren een afspraak
te maken.
Leemans Schoenen is telefonisch
bereikbaar via tel. 0297-264655.

Kinderen Twistvliedschool
genieten van schoolontbijt

Bijeenkomst de Christenvrouw
De Ronde Venen - Vereniging de
Christenvrouw afdeling De Ronde
Venen hoopt weer bij elkaar te komen op D.V. donderdag 19 november a.s. in gebouw ’t Kruispunt van
de Christelijk Gereformeerde Kerk
in Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Mevrouw Brigitte Makkinje van Stichting Antwoord komt
vertellen wat deze stichting doet en

dan speciaal over een stukje toerusting, evangelisatie in Afrika. Speciale aandacht krijgt ook het kinderen jeugdwerk.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte welkom, de aanvang is 20.00 uur en de
koffie staat om 19.45 klaar!

Mijdrecht - Vorige week woensdag 4 november heeft de Twistvliedschool deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Zoals op de foto
te zien is was het een enorm succes.
De kinderen hebben genoten van
het uitgebreide ontbijt, dat mede ter
beschikking werd gesteld door bakkerij Leonard. Het hele pakket was

Bewoners Gerardus Majella
genieten van herfstspelletjes
Mijdrecht – Een groep vrijwilligers
bezoekt regelmatig de bewoners van
bejaardenhuis Gerardus Majella om
met hen met allerlei zaken bezig te
zijn. Deze weken brengen zij door
middel van de herfstkoffer ‘de herfst’
bij de bejaarden,
En wat kwam er vrijdagmiddag uit de
koffer? Een spin! Geen echte maar
een handspin die de mensen kriebelde en waar je niet bang voor hoefde te zijn.
Toen kwam de voelzak tevoorschijn,
voelen, voelen, nog even niets zeggen en tot besluit mochten ze zeggen, en natuurlijk kijken, wat er in de
zak zat: een stokje, een dennenappel, een kastanje, een walnoot, een
eikeltje.
Vervolgens gingen ze ‘drie op een
rij’ spelen met kastanjes en dennenappels. Er volgde een groot applaus
voor de winnaars.
Toen nog een vangspelletje met een

goed verzorgd en zeer compleet. De
Twistvliedschool werd ingeloot nadat een van de ouders de school
had aangemeld voor deelname.
Het belang van een goede start van
de dag, het ontbijt, werd voor ieder
weer benadrukt. Het andere doel
was een bijdrage leveren, namens
de kinderen, aan Right To Play.
dennenappel, tot drie tellen en dan
vangen. Het lukte goed. De mensen
wilden gelijk zelf zo’n spelletje maken, dus werden er vliegers gevouwen, touwtjes aan de dennenappels
geknoopt en... het spelletje was klaar.
Nog even film kijken over de trekvogels. De middag is omgevlogen.

Onze burgemeester, mevrouw Marianne Burgman, ontvangt Sint Nicolaas op het bordes bij het water en
wie weet welke andere bestuurders
van onze gemeente nog aanwezig
zullen zijn.
Ook is er een heuse Zwartepietenband die over het water met de Sint
meekomt.

De prijsuitreiking van de tekenwedstrijd vindt plaats op het terras aan
de voorzijde van De Boei. Bij slecht
weer gaan we naar binnen. En natuurlijk zijn er ook dit jaar weer
mooie prijzen uitgezocht door een
vakkundige jury. De bonnetjes, uitgereikt bij het inleveren van de tekening, moet men goed bewaren en
meenemen, want voor iedere ingeleverde bon is er een leuke verrassing!
Na de prijsuitreiking vertrekt de Sint
op geheel eigen wijze naar Winkelcentrum Zuiderwaard. Hoe? Dat
blijft nog even een verassing.
Tijdens de rondgang door Zuiderwaard geeft de Pietenband een
show op het voorplein.
Het is bijna traditie de afgelopen jaren dat de intocht gepaard gaat met
mooi weer voor de tijd van het jaar.
Hopelijk zijn de weergoden ons ook
dit jaar weer goed gezind en wordt
het voor alle kinderen en ouders een
mooie en sfeervolle intocht. Sint rekent op héél véél kinderen die héél
goed kunnen zingen!

Veenhartfilmmaand
De Ronde Venen - De hele maand
november is filmmaand in de Veenhartkerk. Iedere vrijdagavond in die
maand wordt er in het gebouw van
de Veenhartkerk aan Grutto 2a in
Mijdrecht een film gedraaid.
Komende vrijdag 13 november
draait de tweede film. De filmmaand
is de opvolger van de maandelijkse filmavonden. Gekozen is nu om
twee keer per jaar een filmmaand te
organiseren. Op die manier kunnen
verschillende films rondom hetzelfde thema bij elkaar gezocht worden.
Het thema voor november is: Anders, maar niet echt verschillend.
In de films ontmoeten we mensen
uit vier totaal verschillende culturen. De eerste filmavond bracht de
kijker naar India, de tweede filmavond, vrijdag 13 november, brengt

hen naar een donkere bladzijde uit
het verleden van Australië.
In de verhalen ontdekken we dat
de hoofdpersonen allemaal net als
wij mensen zijn, met dezelfde vragen, met dezelfde emoties. Anders,
maar tegelijk niet echt verschillend van ons. Het lukt de films om
je dwars door de cultuurverschillen
heen, heel dicht bij medemensen te
brengen.
De films worden vertoond op een
groot scherm, met topkwaliteit geluid. De films starten om 20.30 uur,
de zaal gaat om 20.00 uur open, entree kost 4 euro. In verband met
de vergunning kan men niet zeggen wat er gedraaid zal worden, op
de website vindt u meer info: www.
veenhartkerk.nl.

Schoenendozenproject
ActieKids in Mijdrecht
Mijdrecht - ActieKids zijn kinderen die zich inzetten voor arme kinderen. Zij komen in actie voor kinderen in nood door persoonlijk een
schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen.
Deze dozen worden verstuurd naar
arme landen, waar zij worden uitgedeeld aan kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Denk
aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en
ziekenhuizen. Totaal gingen er ruim
7,9 miljoen schoenendozen de wereld over. En ook dit jaar wil de organisatie proberen om zo’n 8 miljoen
schoenendozen uit te laten delen.
Waarom vult een ActieKid
een schoenendoos?
Met een gevulde schoenendoos
geeft een ActieKid hoop en blijdschap aan een ander kind.
Elk kind dat een schoenendoos
krijgt, maak je enorm blij. Even
wordt het verdriet vergeten.
Als ActieKid leer je om je spulletjes
te delen met andere kinderen. Als
ActieKid mag je blij zijn met de rijkdom waarin je leeft. Door deze actie
leer je dat veel kinderen bijna niets
hebben.
Waar gaan de
schoenendozen naar toe?
Vanuit Nederland en België worden de schoenendozen elk jaar verzonden naar 100 landen waar hulp
nodig is. Afgelopen jaar waren dat
er 53.814 in vijf containers en twee
vrachtwagens. Grote dank daarvoor!
Dit jaar gaan de dozen naar Oeganda, Tanzania, Kameroen en de Filippijnen.
Schoenendoosproject
in Mijdrecht
De viering in Mijdrecht van zondag
15 november staat in het teken van
het schoenendoosproject. Het belooft weer een mooie viering te worden en men hoopt dat jullie weer allemaal komen. Er zijn in de maanden oktober/november uitgebrei-

de informatiefolders verkrijgbaar in
de kerk. De organisatoren hopen
dat de dozen al klaar zijn op 15 november en dat er dan een hele berg
dozen ontstaat op ons altaar. Breng
je doos maar mee! Vorig jaar zijn er
260 dozen opgehaald en weggebracht; misschien wordt dit record
dit jaar verbroken?
De belangrijkste feiten op een rijtje:
De schoenendozen kunnen gemaakt worden in de maanden oktober en november.
Inleveren kan tijdens de vieringen
op zaterdag en zondag in de kerk in
Mijdrecht.
Ook tijdens de repetitie van het Kinderkoor Joy in Mijdrecht, elke dinsdagavond in oktober en november
tussen 18.15 en 19.15 uur, bij het
parochiesecretariaat of in de kerk.
Inleveren in Mijdrecht kan tot en
met vrijdag 20 november. Eind december worden de dozen centraal
ingezameld, zodat ze inderdaad
vóór Kerstmis verscheept kunnen
worden naar de betreffende landen.
Het formaat van de schoenendoos
is ongeveer: lxbxh: 35x20x15 cm. Dit
is een doos voor een normaal paar
schoenen; uitdrukkelijk verzoek,
géén laarzendoos.
In de doos doe je: schoolspulletjes, klein speelgoed, toiletartikelen,
geen snoep en oorlogsspeelgoed.
Kies of je een doos maakt voor een
jongen of een meisje en kies een
leeftijd (2-4, 5-9, 10-14 jaar). Via het
bonnetje uit de informatiefolder kun
je dit aangeven.
Vul de doos met cadeautjes, vooral
met handige dingetjes. Het mag ook
iets van jezelf zijn.
Het versturen van de doos kost vijf
euro per doos; deze bijdrage is vrijwillig en kan in de daarvoor bestemde envelop gedaan worden, die verkrijgbaar is bij de informatiefolder.
Sluit de doos met een elastiek of
touw; niet dichtplakken.
Voor informatie over dit project:
www.actiekids.nl of via de werkgroep Familievieringen.

O.K.K. met ‘Wat een mooie ster’
Mijdrecht - Het is bijna zover, Toneelvereniging o.k.k uit Mijdrecht
gaat de planken op met het najaarsstuk “Wat een mooie ster”.
Een vrolijk stuk over een jongeman
die onverwacht bezoek krijgt van
een wel heel speciale jongedame.
Zijn aanstaande verloofde en ook
zijn medekamergenoot zijn hier niet
blij mee, want vanaf dit moment gebeuren er plotsklaps heel vreemde
dingen in huis. Het licht valt uit en
zelfs de ‘man van het licht’ kan dit
niet verklaren.
De enige die zich kostelijk vermaakt

is Gerard’s moeder, maar waarom
zij wél weet wat er allemaal gaande
is gaan de spelers van OKK nu nog
niet verklappen.
Als u zin heeft in een avondje heerlijk lachen, dan bent u van harte welkom op vrijdag 20 november of zaterdag 21 november a.s. in
de Meijert aan de v.d. Haarlaan in
Mijdrecht (alleen bereikbaar vanaf de Margrietlaan). De zaal is open
om 19.30 uur. Zaterdagavond is er
na afloop een live-band voor degenen die nog willen dansen,
Graag tot ziens dus bij O.KK.!
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Atlantis te water
Mijdrecht -Verleden week vrijdag
haalden 65 jeugdleden van korfbalvereniging Atlantis een nat pak. Onder de noemer: “Atlantis is meer dan
korfbal alleen”, was er een geweldig
zwemfestijn georganiseerd in het
zwembad van Vinkeveen. De kinderen moesten allerlei behendigheidsspelletjes in het water doen. Van ringen opduiken tot “bommetjes’ maken en door een ring zwemmen tot
mat lopen. Iedereen in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar deed fanatiek mee.

Toen de vermoeidheid hun parten
ging spelen was het vooral elkaar in
het water gooien en nog meer plezier maken.
Alle spelletjes die klaarstonden waren georganiseerd door Paul en Colette Lamers. Zij hebben deze 65 kinderen met ontzettend veel enthousiasme aan het werk gezet en mede
door hen was deze avond een groot
succes. Paul en Colette, namens de
jeugdleden van Atlantis, bedankt!
Korfbalvereniging Atlantis orga-

niseert 12 feesten per jaar voor de
jeugd. Dit zwemmen voor de oudere
jeugd is één van de feesten. Ook zijn
er de jaarlijkse BBQ, bowlen en disco die op het programma staan. Voor
de jongeren heeft Atlantis onder andere een bingofeest, Sinterklaasbezoek en een creatieve avond. Als afsluiting is er een overnachting op het
terrein aan de Hoofdweg en voor de
ouderen een strandfeest. Genoeg te
doen en te beleven dus bij KV Atlantis.

Zwaarbevochten gelijkspel
voor Hertha D3
Vinkeveen - Hertha D3 heeft een
zwaarbevochten gelijkspel behaald
tegen t Gooi D5. Na een 0-1 ruststand werd in de tweede helft de
verdiende gelijkmaker gescoord. De
jongens verdienen een compliment
voor de enorme vechtlust.
Hertha D3 begon getergd aan de
wedstrijd. Na 4 nederlagen op rij
waren de jongens van de D3 vastbesloten om weer eens een of drie
punten te gaan behalen. De tegenstander uit ’t Gooi had echter hetzelfde idee waardoor er een gelijkopgaande en spannende wedstrijd ontstond. De verdediging met
Tim, Mark, Jelle en Thijs stond vandaag als een huis. En op de momenten dat er toch iemand tussendoor
glipte stond onze uitstekende keeper Björn op de goede plek. Toch
kon niet voorkomen worden dat ’t
Gooi halverwege de eerste helft op
0-1 kwam. Hertha liet het er echter niet bij zitten en probeerde terug te komen. Hertha kon echter
nog geen uitgespeelde kansen cre-

ëren. ’t Gooi kreeg wel een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong
uit te bouwen toen het diep in de 1e
helft een strafschop kreeg. De strafschop werd hoog in het doel geschoten, maar deze treffer werd afgekeurd omdat de scheidsrechter
nog niet gefloten had. Bij de tweede poging hield Björn de strafschop
tegen. Hierdoor bleef het 0-1 en kon
Hertha nog hopen op een goed resultaat.

Ongewijzigd
In de 2e helft bleef het spelbeeld
ongewijzigd: het spel golfde op en
neer. De beste kansen bleven vooralsnog voor ’t Gooi. Björn moest
meerdere malen reddend optreden.
Eenmaal kreeg hij hulp van de paal.
Echter gaandeweg de tweede helft
begonnen de conditietrainingen
van Sebastiaan zich uit te betalen.
Hertha begon te jagen op de tegenstander. Op het middenveld werkten Niels, Hidde, Dave en Maarten
zich een slag in de rondte. En on-

ze spitsen Tijmen, Wessel en Jeffrey
kwamen steeds meer aan de bal. Op
rechts was er een goede samenwerking tussen Maarten en Jeffrey
waardoor Jeffrey een aantal keren
gevaarlijk kon uitbreken. Thijs verhoogde de druk op de tegenstander
door goed te storen en Roffa bracht
met zijn lange solo’s ook verwarring
bij ’t Gooi. De Vinkeveense fans gingen achter de ploeg staan. Zo’n 10
minuten voor het einde resulteerde
dit in de verdiende gelijkmaker. Tijmen speelde zich op links vrij, Thijs
zette goed voor en Wessel zette aan
voor een alles of niets poging. De
bal viel met een mooie curve via de
onderkant van de lat in het doel: 11. In de resterende tijd ging Hertha
op jacht naar nog een treffer. Echter, het was ’t Gooi dat in de laatste minuut via een counter nog bijna scoorde. Gelukkig stond de reddende engel Björn weer op de juiste
plaats. Vlak hierna floot de scheidsrechter af en verlieten de Herthanen
tevreden het veld.

Atalante Kanaries eerste
tijdens de tweede minidag
Vinkeveen - In de derde en laatste
ronde van de minidag in IJmuiden
werd het behoorlijk druk. Maar liefst
4 Atalante teams liepen rond in de
sporthal, die dus behoorlijk geel/
groen gekleurd was. Atalante’s gezellige mix van jongens en meisjes,
de Atalante Muppets, waren de vorige toernooidag begonnen op niveau 4 en kwamen daar dit keer hun
trainingsmaatjes en de stoere mannen van de Atalante Heroes tegen
(die het ook een stapje hoger gingen proberen). Hier speelden beide
teams dus ook tegen elkaar. De ervaring van de Muppets zorgde ervoor dat de overwinning naar hen
ging, maar voor beide teams is het
nog even wennen op dit hogere niveau. Geef ze wat tijd en ook bij deze teams zullen in de toekomst veel
winstpartijen gevierd worden.
De Atalante Ukketoppers speelden
–net als vorige keer- alweer een niveau hoger. Zij spelen nu op niveau

fanatieke team is weer de kleinste in
haar poule, maar doet het zeker niet
onverdienstelijk. Nog niet alle sets

3, wat inhoudt dat elke bal die over
het net komt gepasst en gevangen
moet worden. Dit sympathieke en

worden met winst afgesloten, maar
ook bij hen is het kwestie van tijd.
Aan motivatie ligt het zeker niet.

Stichting Topsport Argon
bindt nieuwe subsponsor
Mijdrecht - Voorafgaand aan de
winnend afgesloten wedstrijd tussen Argon en FC Hilversum werd
in de bestuursruimte van het clubhuis van sv Argon een driejarige overeenkomst getekend tussen de Stichting Topsport Argon en
het entertainmentbedrijf Event Station, gevestigd aan de Stationsweg
in Mijdrecht. Met deze overeenkomst bindt het bedrijf zich als sub-

sponsor aan de Stichting en steunt
daarmee het streven om met Argon
op het hoogste platform op te kunnen treden. Voorzitter Jan Faber was
verguld met dit contract, dat door
directeur John den Hollander van
de benodigde handtekening werd
voorzien. De Stichting Topsport Argon hoopt in samenwerking met
hoofdsponsors en subsponsors het
klimaat te kunnen scheppen waar-

in sporten op hoog niveau haalbaar
is en blijft voor Argon, dat al zo vele jaren meedraait in de top van het
landelijke amateurvoetbal. De ruime
ervaring die Event Station in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd
kan daarbij gezien worden als een
goede steun in de rug en biedt de
mogelijkheid om op velerlei gebieden zaken vooral goed, maar ook
leuk te organiseren.

Ook de ‘oudste’ mini’s waren nu in
de sporthal te vinden. De Kanaries
maakten de vorige minidag al de
overstap van niveau 4 naar niveau 6.
Niveau 6 is het ‘echte’ volleybal, het
enige verschil is dat de bal niet in
een keer over het net gespeeld mag
worden.
Verder mag alles; smashen, bovenhands serveren, blokkeren, etc. De
Kanaries spelen voor hun leeftijd en
lengte op een pittig en tevens het
hoogste niveau. Ze spelen in poule
B, maar moesten deze minidag ook
tegen een team uit poule A spelen.
De eerste wedstrijd werd makkelijk
gewonnen tegen een team uit dezelfde poule.
De tweede wedstrijd pakte het team
brutaal de eerste set tegen de lange meiden van VCH uit de hoogste
poule. Helaas konden de Kanaries
het hoge niveau niet vasthouden en
ging de tweede set verloren. De derde wedstrijd werd heel dik gewonnen tegen SAS uit Uithoorn uit dezelfde poule.
Kortom, het team is bij haar tweede minidag knap op de eerste plaats
geëindigd.

De Vinken de zaal weer in
Vinkeveen - Na een redelijk succesvolle eerste helft op het veld
gaan de korfballers en korfbalsters
van De Vinken de komende maanden de zaal weer in.
In de zaalcompetitie staan veertien
wedstrijden op het programma. De
eerste wedstrijd is komende zaterdag 14 november, de laatste wedstrijd is op 13 maart 2010. Daarna
gaan de Vinkeveners weer verder
met de competitie op het veld.

Cornelissen Dakwerk steekt
CSW MD 1 in het nieuw
Wilnis - Afgelopen week presenteerden de meiden van de MD1 hun nieuwe tenues. Onder het toeziend oog van
de sponsor Peter Cornelissen van Cornelissen Dakwerk is een mooie foto gemaakt. De meiden doen het goed en
staan in een competitie met veel jongensteams hun mannetje.

Wijzigingen
In vergelijking met de veldcompetitie is het eerste achttal van trainercoach Siemko Sok op twee plaatsen
gewijzigd. Peter Kooijman keert na
een afwezigheid van enkele maanden terug in de basisacht.
Hij vervangt Ruud Oussoren. Ook
routinier Helene Kroon is weer terug. Zij vervangt Lisette Pauw. Helene Kroon is Vinken’s meest gelouterde speelster. Zij speelde inmiddels al 405 keer in De Vinken 1,
waarbij zij als meest scorende dame
ooit ook nog eens 490 doelpunten

liet noteren. Dit zaalseizoen komt
daar waarschijnlijk weer een aantal
wedstrijden en doelpunten bij.
De andere zes basisspelers en
speelsters zijn Charita Hazeleger,
Joyce Kroon, en Mariska Meulstee,
naast Kelvin Hoogenboom, Peter
Koeleman en Pascal Kroon.
Geslaagde oefenpot
Afgelopen zaterdag ontving de Fortisformatie het naar de eerste klasse gepromoveerde KZ/Danaïden
uit Leiden. Als deze wedstrijd voorbeeldmatig is voor wat ze in de zaal
te zien krijgen, dan kunnen ze er

nog eens goed voor gaan zitten. Via
snel, aantrekkelijk en bijzonder gretig aanvalsspel wisten de Vinkeveners in de eerste helft al een 9-4
voorsprong op te bouwen.
In de tweede spelperiode konden de
Leidenaren iets beter meekomen;
maar het vizier van De Vinken bleef
op scherp staan.
Alle acht basisspelers wisten gestaag scorend de einduitslag naar
20-13 te tillen.
Komende zaterdag speelt De Vinken
uit in de Meern tegen Fiducia.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de wedstrijd van
dinsdag 3 november had Frans
Bierstekers een topavond met 5513
punten, tweede werd Natasja Blom
met 5083 punten, derde An van der
Meer met 5045 punten, vierde Theo
Kranendonk met 5035 punten en als
vijfde eindigde Ferry Verbraak met
4848 punten.

Elly Degenaars kan nog steeds niet
in vorm komen en behaalde hiermee 3807 punten.
Uitslag
De uitslag na vijf avonden spelen is
1. Frans Bierstekers
24335 ptn,
2. Bep Schakenbos
23843 ptn.
3. An van der Meer
23758 ptn
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VVD

College pakt veel op
zonder zich iets van de
raad aan te trekken

Het vertrouwen in het college
is weg en met financiën
wordt slecht omgegaan

Blij met sluitende begroting,
maar bezorgt over de
toekomst

De afgelopen jaar heeft GB meerdere malen gemerkt dat het college
wel heel veel oppakt zonder dat ze zich iets gelegen laat liggen aan de
mening van de raad.

Onze gemeente gaat nog een jaar spelen in de verlenging. Bij een
boeiende, mooie wedstrijd kan deze niet lang genoeg duren, maar ten
aanzien van ons gemeentebestuur mag er van ons nu wel afgefloten
worden. Het vertrouwen is weg en met de financiën wordt slecht omgegaan. De inwoner voelt zich steeds meer vervreemd van haar bestuur. Vanuit de raad hebben we diverse zaken aangepakt om de afstand naar de inwoner te verkleinen; Ronde Tafelgesprekken om de
inwoner meer zijn zegje te laten doen, vergaderingen op TV en Internet, kinderraad etc.etc., maar wanneer het bestuur niet werkt aan het
winnen van vertrouwen is dit dweilen met de kraan open. Het college
tracht het tij te keren met heel veel PR, de best functionerende activiteit binnen de gemeente. Elk feit wordt aangegrepen voor publiciteit
met een viering, een persbijeenkomst, een foto. Zo is ten aanzien van
het nieuwe zwembad, het eerste bord, de eerste schep, de eerste paal,
de eerste steen en het hoogste punt gevierd. Voor de daadwerkelijke
opening zullen het eerste tegeltje en de eerste liter water nog wel volgen. De capaciteit die dit allemaal vraagt van de communicatie afdeling kan beter worden ingezet voor goede inhoudelijke communicatie
met onze inwoners.

De voorliggende programmabegroting 2010 lijkt nu echt de laatste te
zijn van deze “regeerperiode”. Als de herindeling doorgaat, en daar ziet
het nu wel naar uit, dan bestaat er op 1 januari 2011 een nieuwe gemeente. Het is ons College gelukt om een sluitende begroting voor
2010 aan te bieden en dit is zeker een compliment waard. Maar ook
wordt tegelijkertijd aangekondigd dat er een herstelplan moet worden
opgesteld omdat de jaren na 2010 voorlopig aanzienlijke tekorten laten
zien. De VVD zal dan ook plannen die niet zijn begroot kritisch benaderen, zeker als die leiden tot hogere structurele lasten. Uitgangspunt
blijft dat stijging van de lasten voor de inwoners moet worden voorkomen of in ieder geval moet worden beperkt tot een minimum.

Voorbeelden:
• Een eigen mening van het college over een herindeling. - Het op
basis van (on)macht schermen met portefeuilles als er weer een
besluit door de raad moet worden geloodst.
• De onwil om de raad actief te informeren en de onwil om in het publieke domein gestelde vragen op een serieuze wijze te beantwoorden. Wij zijn hierom dan ook van mening dat de raad de gelegenheid moet krijgen de kaderstellende rol in te vullen.
Samenwerking
Het samenwerken met de omliggende gemeenten werpt duidelijk
vruchten af (denk hierbij aan de uitvoering van het WMO en minimabeleid). In dit kader is het onbegrijpelijk dat iedereen die in samenwerking gelooft plots door een opmerking van het college in de kou wordt
gezet. Nota bene op een openbare bijeenkomst wordt door ons college gesteld dat de samenwerking met Abcoude toch niet oplevert wat
ervan verwacht mag worden. Dit, terwijl de burgemeester van Abcoude
het tegendeel beweert. Hier kan enkel de conclusie aan worden verbonden dat ons college zo gefocust is op een herindeling dat de toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt gebagatelliseerd. Ook
na een willekeurige herindeling zullen samenwerkingsverbanden de
aandacht moeten blijven krijgen.
Cultuurhuis
Vorig jaar vroegen wij als GB aan het college om op de zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent het cultuurhuis. Dit
jaar moeten wij wederom constateren dat wij weer aandacht moeten
vragen voor het cultuurhuis, daar er nog steeds geen definitieve duidelijkheid omtrent het cultuurhuis en de bewoners van het Prinsenhuis is. Het project betreffende het cultuurhuis is al jaren geleden gestart en nog steeds is er geen duidelijkheid. Hoe kan het dat deze duidelijkheid uitblijft? De verantwoordelijke wethouder blijft het van groot
belang vinden dat Mijdrecht een eigen cultuurhuis krijgt. GB vindt het
dan ook zeer teleurstellend om te zien dat er niet genoeg prioriteit is
gegeven aan het creëren van definitieve duidelijkheid o.a. omtrent de
haalbaarheid.
Openbaar Vervoer
Ook dit jaar blijven wij weer aandacht vragen voor de problematiek
rondom het openbaar vervoer in onze gemeente. Onze aandacht gaat
voornamelijk uit naar buslijn 130. Ondanks het feit dat de Provincie een
veel grotere rol speelt in de vormgeving van het openbaar vervoer, verwachten wij van het college dat ze alles op alles blijft zetten om het
openbaar vervoer, en in het bijzonder buslijn 130, te verbeteren. Vorig
jaar heeft het college geen consultatie willen houden onder de reizigers om zo de klachten van onze reizigers nader te inventariseren.. Wij
zullen dan ook tijdens de algemene beschouwingen de klachten aanbieden aan het College, zodat het College bij de eerstvolgende evaluatie met de Provincie de klachten kenbaar kan maken en kan aandringen op verbeteringen.
Startersproblematiek
De afgelopen jaren heeft GB meerdere keren aandacht gevraagd voor
de startersproblematiek. GB heeft zelf, door actief mee te denken en
concrete ideeën aan te dragen, een constructieve bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de positie van onze starters op de woningmarkt. Zo heeft GB in 2006:
• Een actieplan geschreven met diverse startersinstrumenten,
• Het college geattendeerd op een subsidie van het ministerie van
VROM voor gemeenten met een starterslening,
• Gevraagd aan het college of de woningen aan de Wethouder van
Damlaan in Wilnis tijdelijk verhuurd konden worden aan starters,
• Middels een motie het college gevraagd om te bezien of er binnen
de gemeente DRV meerdere bouwlocaties zijn dan nu al bekende,
• Ten slotte heeft GB aan het college middels een motie gevraagd om
een startersdag te organiseren.
Niet serieus
De starterswerkgroep niet serieus genoeg genomen door College.
Het afgelopen jaar is er op initiatief van de Combinatie een starterswerkgroep ingesteld. GB was een groot voorstander van deze werkgroep. Dit, omdat het College ondanks ideeën en verzoeken van diverse fracties verzuimde om met concrete maatregelen te komen om
de positie van onze starters te verbeteren. Deze werkgroep zal op zeer
korte termijn haar bevindingen en adviezen aan de raad presenteren.
Helaas gebeurt dit veel later dan gepland. Dit is onzes inziens mede
te wijten aan het feit dat de werkgroep vaak lang moest wachten op
antwoorden en acties van het College. Het is dan ook naar onze mening kenmerkend voor hoe het College omgaat met de startersproblematiek: niet serieus genoeg, ja zeggen en nee doen, en veel te traag
handelend.
Financien
Financiële positie: Zo snel mogelijk herstelplan
Voor GB ligt de prioriteit voor het financiële herstelplan erg hoog. Bijzonder stuitend was de verklaring van het college dat er bij het opstellen van deze begroting geen pijn is geleden! Of het college heeft zich
bij deze opstelling te passief getoond of ze heeft geen weet van wat er
aan de hand is. Herhaaldelijk werd tijdens informatiemarkt gevraagd
waar middelen zijn vrijgekomen en waaraan deze zijn besteed. Een
helder antwoord kon echter niet worden gegeven. Dit betreuren wij
zeer. GB verwacht van het college een actieve informatievertrekking.
Wij willen hierbij de vraag dan ook nogmaals herhalen in de hoop dat
het college nu wel een antwoord kan geven.
Gemeentelijke lasten
Wij steunen het voorstel om de woonlasten niet te laten stijgen. Het
verbaast ons dan ook dat er geen mogelijkheden zijn gevonden om het
rioolrecht gelijk te houden met 2009. Misschien moeten we hier nog
eens over discussiëren. De fractie Gemeente Belangen benadrukt dat
de ingebrachte algemene beschouwingen een selectie is van specifieke onderwerpen. Overige onderwerpen komen of in de ronde tafelgesprekken aan de orde of zullen op enige andere wijze worden behandeld.

Vertrouwen
Vertrouwen moet je verdienen. Verdienen door integer, zorgvuldig en
geloofwaardig te handelen. Zowel door het college als binnen de raad
wordt hieraan geweld gedaan. Zo is ook binnen de raad de geloofwaardigheid flink aangetast door twee diepte punten dit jaar. De besluitvorming over de voorkeuren voor een gemeentelijke herindeling
was een van de dieptepunten van het afgelopen jaar. Hierbij werd op
kortzichtige wijze en met voorbijgaan aan de belangen van onze inwoners door een aantal partijen een draai genomen met totaal tegengestelde en slecht onderbouwde standpunten. Een tweede dieptepunt
was de besluitvorming over het Estafetteproject. Ook hier werd de besluitvorming gekenmerkt door gedraai. Is het dan nog vreemd, dat het
vertrouwen van de inwoners afneemt in plaats van toeneemt?
Niet serieus
Ook de raad wordt door het college onvoldoende serieus genomen. De
raad wordt te vaak niet, onvoldoende of te laat geïnformeerd over zaken die zij wel zou moeten weten. Dit terwijl het een wettelijke plicht
van het college is om de raad uit eigener beweging tijdig te informeren
over alles wat voor de raad van belang kan zijn. Dit heeft nu wel zijn
climax gekregen met het aanbieden van een begroting die inhoudelijk
niet klopt. En wanneer de raad in meerderheid een bepaalde richting
op wilt volgt het college niet of zeer traag, zoals bij de illegale brug in
Vinkeveen, de weekmarkt, de drempels op Dukaton, de AH in Vinkeveen, etc etc.
Financiën
We hebben voor ons een begroting waaruit blijkt dat het jaarlijkse tekort oploopt tot bijna 2 miljoen, de reserves teruglopen met 24 miljoen, terwijl de resterende reserves grotendeels niet gebruikt kunnen
worden omdat daar al doelen of verplichtingen voor zijn vastgelegd.
De leningen bij de bank gaan oplopen tot meer dan 51 miljoen. Wanneer we als D66 De Ronde Venen terugkijken naar dit afgelopen jaar,
dan constateren we wederom dat net als voorgaande jaren er zeer veel
geld wordt uitgegeven zonder dat, dat voldoende wordt afgewogen tegen andere zaken die geld kosten en de hoeveelheid geld waarover
we kunnen beschikken. Want leven op te grote voet smaakt blijkbaar
naar meer. Daarom werd te gemakkelijk vele miljoenen, ten gunste van
de projectontwikkelaar in het Estafetteproject gestopt. We zijn doorgegaan met ongebreideld geld uitgeven of het nu in de begroting stond
of niet, we hebben ons hiermee extra kwetsbaar gemaakt voor tegenslagen. Nu we, als gevolg van de financiële crisis, te maken krijgen met
kortingen van het rijk, wordt het extra moeilijk. Maar ja, dit uitgavenpatroon veranderen is blijkbaar moeilijk.
Gewaarschuwd
Toen de dramatische financiële situatie in het voorjaar zichtbaar werd,
overigens iets waarvoor wij bij de algemene beschouwingen vorig jaar
al hebben gewaarschuwd, is het college op haar handen gaan zitten.
In plaats van een begroting op te stellen, die op zijn minst een begin
maakt met het oplossen van de problemen, wordt de pijn vooruit geschoven. Het college heeft nu wel onderkend dat er voor de komende jaren een herstelplan noodzakelijk is, maar vervolgens wil zij dit pas
volgend jaar gaan opstellen en dan nog slechts met de doelstelling om
alleen de begroting voor 2011 sluitend te maken. Dit betekend dat er
net als voor 2010 slechts gekeken zal worden naar kortetermijnoplossingen en dat er geen structurele, fundamentele keuzes zullen worden
gemaakt. Ook ‘worden de aanzienlijke risico’s van het Estafetteproject
en het Plus-plan Marickenland niet eens gememoreerd. D66 was en is
voor het project in Oeganda, echter de afspraak was dat voor dit project er niet herhaaldelijk heen en weer zou worden gevlogen. Alleen
aan het begin een keer en daarna aan het einde een keer. Verder zou
er worden samengewerkt met een al lokaal aanwezige organisatie. Nu
blijken er al 4 groepsreizen te zijn geweest en liggen er nog 4 in het
verschiet. Dit is bijna 30.000 aan vliegkosten. Dat niet wij maar andere overheden dit betalen, maakt het feit niet minder. Het project wordt
niet uitgevoerd om de KLM te sponsoren of het milieu extra te belasten, maar om een dorp in Oeganda te helpen.
Betaalbare starterswoningen
Dit college is tot op heden nog steeds niet in staat geweest om woningbouw, met name starterswoningen van enige omvang te realiseren. Alleen door toedoen van de raad worden er nu tien betaalbare
starterswoningen gerealiseerd. Alleen Westhoek is actief bezig meer
woningen voor starters vrij te maken, door gebruik te maken van een
deel van hun huidige woningbestand. De effecten van het onvoldoende beschikbaar hebben van (starters)woningen voor jonge gezinnen,
en daarmee een terugloop van het aantal schoolgaande kinderen begint zich steeds sterker af te tekenen. We moeten helaas constateren dat het met het openbaarvervoer nog niet veel beter is geworden, in feite is het verder verslechterd. Zowel in reisduur als in reiskosten is het openbaarvervoer naar Utrecht verslechterd. ’s Avonds naar
het Hofpoort ziekenhuis op ziekenbezoek met openbaar vervoer, vergeet het maar.
Afsluitend
D66 komt tot de conclusie het moet anders en het kan anders. Met dit
eerste deel van de algemene beschouwingen wordt een bijdrage geleverd aan beraadslagingen over het te volgen
beleid. De reacties van het college en de andere fracties worden met grote belangstelling tegemoet gezien.

Woningen jongeren
Vorig jaar constateerden we weer dat er wel heel veel tijd voor nodig is om de bouwplannen uit het beleidsplan te concretiseren. Aan
het College ligt het niet, hun intentie is zeker om de gang er in te houden. Belangrijke oorzaken van de vertragingen zijn de bezwaarprocedures van inwoners, die zich in hun belang getroffen voelen, maar ook
het regelmatig ontbrekende vertrouwen in ons College waardoor sommige Raadsleden menen op de stoel van portefeuillehouders te moeten gaan zitten. Gezien het aantal woningzoekenden in onze gemeente
mag er worden gesproken van woningnood. Met name jongeren mogen hier niet de dupe van worden. Zij bepalen in hoge mate de vitaliteit van onze gemeente in de toekomst. Gelukkig is onze Raad daar
goed van doordrongen.
Estafette project
Het Estafetteproject is één van de kroonjuwelen van het beleidsplan.
Er wordt ruimte gecreëerd voor twee woon-zorg cirkels en het levert
ook nog een prachtig sportpark op. Na veel discussie is tot ons grote
genoegen het raadsvoorstel aangenomen om de samenwerkingsovereenkomst met de Rabobank/Bouwfonds. Betreurenswaardig was de
rol van het CDA en Ronde Venen Belang. Door hun toedoen was het
Estafetteproject bijna gestrand. Waarom streden zij voornamelijk voor
de bezwaren van de omwonenden en nauwelijks voor al die ouderen
die straks afhankelijk zijn van levensloop bestendige woningen met
adequate zorgvoorzieningen?
Bocht Liefkeshoek
Vorig jaar hebben we aangegeven dat de strekking van deze bocht ons
niet langer zinvol leek. De doorstroming van het verkeer zou er niet
door verbeteren en het geld zou naar mening van de VVD beter gebruikt kunnen worden. Door een motie van de VVD-fractie is dit project
geschrapt. De VVD-fractie heeft nog steeds grote twijfels over de goede verkeersdoorstroming over de N201. Nadat de gemeente Uithoorn
had uitgesproken de brug over de Amstel te willen verwijderen bleek
uit nieuwe verkeersberekeningen dat ook op ons grondgebied gerekend kan worden op meer files. Wij hebben deze problematiek regelmatig in aandacht gebracht bij de Provincie
Cultuurhuis
Het exploiteren van dorpshuizen is niet eenvoudig. Zowel De Boei als
Willisstee draaien met exploitatietekorten. De VVD-fractie maakte zich
zorgen dat bij de realisatie van een nieuw dorpshuis of cultuurhuis
in Mijdrecht de tekorten ten laste van de gemeente alleen maar zouden toenemen en heeft door middel van een motie het college opgedragen om te komen met een voorstel waarin de culturele instellingen, die daarvoor in aanmerking komen, op korte termijn te huisvesten in bestaande accommodaties zoals dorpshuizen en panden waarover de gemeente kan beschikken. De kosten daarvan zijn een veelvoud lager en de huisvesting is veel sneller te realiseren, twee vliegen
in één klap dus.
Geen hobbels
Zoals wij al jaren propageren horen hobbels en bobbels niet in de weg.
Hulpverleningsdiensten hebben er last van, het bevordert de duurzaamheid van voertuigen niet en het is ook nog slecht voor het milieu.
Wegversmallingen, bedoeld om de snelheid af te remmen zijn veel autovriendelijker. De recentelijk gevoerde discussies met de bewoners
van de Dukaton tonen aan dat ook de inwoners het geheel en al hebben gehad met de veroorzaakte overlast. Betreurenswaardig daarbij is
dat het College onvoldoende urgentie heeft gehad om deze problematiek snel op te lossen.
Financien
Allereerst het jaar 2010, het jaar van de begroting. Het is een compliment waard dat het College met een sluitende begroting hiervoor is
gekomen. Het geeft het College en de Raad tijd om te komen tot een
herstelplan met betrekking tot de voorziene tekorten in de meerjarenraming. En hoe staan we er dan voor? Als we naar de reserves kijken
dan nemen die tot 2013 af van ca. 50M naar ca. 20M. Dat is niet erg,
want het geld wordt grotendeels besteed voor de verbetering van het
voorzieningenniveau in onze gemeente dus voor onze inwoners. Wel
raken de mogelijkheden hierdoor uitgeput om nieuwe projecten op te
zetten. Een ander punt zijn de structurele lasten en baten. Hier dreigt
een onbalans te ontstaan door de inzet van de reserve Verkoop aandelen GCN. En wij willen vasthouden aan het beginsel dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Alleen op die manier
houd je de gemeente financieel gezond. Als VVD zijn wij niet voor lastenverhoging voor de inwoners, dus verhoging van de OZB moet als
het even kan worden voorkomen. Dat betekent dat we ook moeten kijken naar verlaging van de structurele lasten, bezuinigingen dus. Onze begroting is niet zodanig inzichtelijk dat de Raad deze afweging
zelf kan maken. Het herstelplan zal dus ook de wijze moeten bevatten
waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld als
het voorziene tekort 2M is vragen we het College met voorstellen voor
bezuinigingen tot 4M te komen waaruit de Raad voor 2M bezuinigingen kan kiezen. Zoals al aangegeven ziet de VVD-fractie in het proces
om te komen tot de wijze van bezuinigen alsmede de opzet van een
herstelplan ook een rol voor de Raad. Wij verzoeken het College hiertoe een werkgroep in het leven te roepen bestaande uit vertegenwoordigers van de fracties om met voorstellen te komen voor met name de
systematiek van het herstelplan. Daarbij zouden wij tevens de mogelijkheden willen onderzoeken om raadsvoorstellen die leiden tot een
verhoging van de structurele lasten te laten vergezellen van een dekkingsvoorstel die de structurele lasten en baten in evenwicht houden.
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VVW VOOR SAMENWERKENDE KERNEN

RONDE VENEN BELANG

DE COMBINATIE

Gemeente staat er
financieel goed voor

De economische
crisis werpt haar
schaduw vooruit

Gedraai fractie
RVB en CDA triest
dieptepunt

Het is een goed streven om in het kader van Bestuurlijke Vernieuwing
uitvoering te geven aan het actieplan. Samen met de raad, het college en de organisatie moeten wij met onze inwoners op één lijn proberen te komen. We moeten daar echter niet te rooskleurig over denken,
er zullen altijd wel gevallen zijn waar dat niet mogelijk is. Wij zijn blij
dat er gezocht zal worden naar een vernieuwende manier en om samen met de inwoners deze te betrekken bij dit verantwoordingsinstrument. Ook voor de gemeenteraad zullen er grote veranderingen komen. Daarnaast moet de digitalisering voor wat betreft de dienstverlening, servicenormen en bestemmingsplannen worden uitgebreid. Op
deze manier kunnen wij onze inwoners beter van informatie voorzien.
Wij zijn van mening dat het motto “Samen Sterk met onze inwoners”
niet voor iedereen zal opgaan.

Zoals iedereen bekend hebben de banken ons in een economische
crisis gestort. Het gaat echter te ver om alleen de banken de schuld
te geven. Door de steeds verdergaande eisen die wij als mensen stellen en steeds groter wordende consumptie leefde bij velen de gedachte dat het niet op kon. En dat kon dus wel. Als er 1 ding is die de crisis leert is het dat we met zijn allen wat minder moeten. Minder eisen
en minder consumeren. De wal heeft het schip gekeerd en misschien
is dat ook wel eens goed. Kunnen we allemaal eens in de spiegel kijken en ons afvragen wat werkelijk noodzakelijk is. Zowel in ons privé
leven als als maatschappij als geheel. De economische crisis heeft ook
gevolgen voor deze gemeente. Vanuit het Gemeentefonds zal een fikse korting worden toegepast. Een korting die de gemeente noopt tot
herbezinning en het bijstellen van prioriteiten. Het huidige beleid kan
eenvoudigweg niet worden voortgezet zonder te kijken naar efficiency
en effectiviteit. Ook moet gekeken worden of alle plannen, die ontwikkeld zijn in een tijd dat het niet op kon, wel doorgang moeten vinden.
Moet het Haitsmaplein wel zo grondig op de schop?. De koopkracht
groeit de eerste tijd niet en het winkelbestand wordt alleen maar groter. Is het niet zo dat de wal ook hier het schip keert? Moeten we op
het gemeentehuis niet eens alle taken tegen het licht houden? Wordt
alles wel op een efficiënte wijze uitgevoerd? Heeft de digitalisering
geen gevolgen voor het aantal formatieplaatsen? Moeten we heel veel
kosten maken om handhaving van recreatiewoningen door te zetten?
Kunnen we geen manier bedenken, waardoor er veel woningen worden gelegaliseerd? Kunnen we het wegenbeheersplan niet in een lager tempo uitvoeren?. Is het wegenbestand echt zo slecht? Wat zeker
niet moet is de OZB extra verhogen. Dan laten we de inwoners dubbel
bloeden voor de crisis. Toch moeten we niet overal vraagtekens bij zetten. De realisatie van de woonvisie Vinkeveen bijvoorbeeld moet doorgaan. Dat zijn investeringen, die noodzakelijk zijn om Vinkeveen leefbaar te houden. Hier moet geld voor vrijgemaakt worden. Voorzieningen moeten in Vinkeveen blijven. Hetzelfde geldt voor Wilnis en de andere kernen. De inwoner mag van bezuinigingen niets merken. Het
serviceniveau moet tenminste in stand blijven en daar waar mogelijk
worden verbeterd. Creativiteit zal het motto moeten zijn. Binnen de regelgeving alles uitnutten wat mogelijk is.

Bestuurlijke vernieuwing; efficiënter, doelmatiger vergaderen, het is
kennelijk niet aan ons besteed. Dat geldt zeker, zoals reeds eerder betoogd, ook voor de procedure rond de begrotingsbehandeling. Overal aangeduid als een belangrijk, zo niet het belangrijkste, hoogtepunt in
een politiek jaar, is het procedureel bij ons een onbeduidend niemendalletje, hetgeen het beste geïllustreerd kan worden met de kritiek die wij
ook vorig jaar naar voren hebben gebracht:
- Nadat het college (dat daarvoor meer dan een week de tijd heeft
gekregen) in de begrotingsraad heeft gereageerd op de ingediende schriftelijke beschouwingen, krijgen de fracties drie kwartier de
tijd om te eten, voor fractieberaad, om de inbreng van het college en
andere fractie te bespreken, om desgewenst overleg met anderen te
hebben, om eventuele amendementen of moties en om de eigen reactie op een en ander op te stellen. Bestuurlijke vernieuwing, effectief en doelmatig vergaderen, het mocht wat! We zijn bezorgd voor de
komende jaren:

Veiligheid
Het afgelopen jaar nog maakte de fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen zich echter zorgen over het feit dat het gevoel van veiligheid bij de inwoners niet op orde is. Dat gevoel van veiligheid is door
de camerabewaking in het centrum veiliger geworden. Ook Burgernet
doet in samenwerking met de politie in onze gemeente goed werk het
heeft de pakkans toch wel vergroot. De fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen is wel tevreden over de handhaving die momenteel
plaatsvindt in onze gemeente. Onze inwoners klagen er nog wel over,
maar dat wordt ook opgelost.
Woningbouw
Wij zijn verheugd dat er in 2009 de eerste containerwoningen voor alleenstaande zijn geplaatst op het Kloosterplein dat is toch een begin
voor de jongeren die straks weer door zullen stromen. Verder hoopt de
fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen dat er in 2010 woningen
worden gebouwd voor alle categorieën zodat de doorstroming bevorderd kan worden. De genoemde aantal woningen die opgeleverd zouden worden in 2010 klopt niet met het aantal omdat er in 2009 minder
is gebouwd. waardoor er oponthoud is ontstaat.
Openbaar vervoer (OV)
Uw college geeft aan te streven naar een verbetering van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Naar de mening van de fractie
VVW voor Samenwerkende Kernen is er duidelijk géén verbetering van
goed openbaar vervoer in De Ronde Venen. Het is gebleken dat er in
2006 al overeenkomsten getekend zijn door NS, de Provincie, en de
BRU, terwijl de betrokken gemeentes hiervan niet op de hoogte waren!
Door niet meer rechtstreeks met de bus, lijn 140, naar Utrecht te rijden
zijn alle jongeren met een OV- jaarkaart gedupeerd voor wat betreft de
langere reistijd (men moet nl.verschillende keren overstappen). Daarnaast zijn jongeren - lees ouders - in de leeftijd van 12 -18 jaar €60,00
per jaar meer kwijt aan kosten,
Bestemmingsplannen
Het valt de fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen op dat er
veel te doen is over de bestemmingsplannen van Vinkeveen. Zo moet
er nog een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden voor de Kom Vinkeveen dat is opgestart. De reparatie van het bestemmingsplan Lintbebouwing voor de andere komplannen is nog geen directe noodzaak
tot reparatie. Wij zien dat het met het bestemmingsplan Marickenland
dezelfde kant op gaat. Het bezwaar van de eigenaren in Marickenland
richt zich tegen de begrenzing van de bouwvlakken. Om de problemen die het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen 2003 heeft
gekend te voorkomen, verzoeken wij met klem in gesprek te gaan met
particulieren en bedrijven. Dit om te voorkomen dat eigenaren naar de
Raad van State stappen.
Financien
De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen komt niet zo
onder druk te staan als aangegeven wordt in de programmabegroting 2010.Aanvankelijk zou er een verslechtering optreden door de teruglopende rijksuitkering maar dat is tot 2011 ongedaan gemaakt omdat de uitkering voorlopig bevroren is. Wij hebben voor 2010 nog een
gezonde financiële positie. Pas na 2012 zullen er weer afspraken gemaakt worden met de gemeente en het rijk over de algemene uitkering. Wij zullen moeten proberen door een teveel berekende rente van
5% over de reserves het tekort van 701.000 euro terug te brengen tot
geen tekort voor 2011.
Gezonde financiële positie
Ondanks de inkrimping van onze reserve kan er gezegd worden dat
onze gemeente nog voldoende de benodigde weerstandcapaciteit heb
voor 2010 is de omvang 10 miljoen en de begroting 2010 geeft aan
een omvang te hebben van 60 miljoen hierdoor ontstaat er een risicobuffer van ca 17% dat is bijna het dubbele wat de provincie norm
aangeeft. Wij hopen op deze lijn te kunnen blijven zitten zo ook na
een eventuele herindeling. Mijn fractie is van mening dat wij een goed
weerstandsvermogen / weerstandscapaciteit hebben, gezien de onbenutte belastingcapaciteit van 2.9 miljoen biedt dit voldoende zekerheid, dat de gemeente niet in financiële problemen komt.
Rioolrechten
Al lezend hebben wij kunnen zien dat de verhoging voor reinigingsrechten en rioolrechten voor het jaar 2010 kostendekkend zijn, deze
verhoging lijkt ons redelijk. De OZB stijgt voor het jaar 2010 met 2% alleen is de taxatiewaarde hier en daar met 60.000 per woning gestegen en dat in een tijd van woonprijs verlaging. Wij hebben wel voor een
kostendekkend systeem gekozen, maar de vraag is echter wel: blijven
de rioolrechten en reinigingsrechten betaalbaar voor onze inwoners
tot 2016? Ook zullen wij straks rekening moeten houden met de tarieven van de andere gemeenten bij een herindeling. Over het algemeen
staat de gemeente De Ronde Venen er financieel goed voor. Er zal een
zorgvuldige maatschappelijke afweging gemaakt moeten worden. Wat
ons zorgen baart is, dat er onder het kopje risico’s op bladzijde. 90 allemaal p.m posten zijn ingevuld en dat kunnen straks grote tegenvallers zijn. Mijn fractie hoopt dat deze te overzien zijn.
Belasting
De fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen kan akkoord gaan
met de vaststelling van de OZB belastingtarieven voor het jaar 2010.
Voor 2011 zal opnieuw bekeken moeten worden tezamen met de herindelende gemeenten. Ook kunnen wij instemmen met de vaststelling
van de kostendekkende verhoging van rioolrechten en reinigingsrechten voor 2010. Er zal voor 2011 opnieuw bekeken moeten worden samen met de herindelende gemeenten welke tarieven er gehanteerd gaan worden.

2010
Het College moet echt werk maken van “Samen sterk met de inwoners”. Ronde Venen Belang wil hiervoor een aantal speerpunten benoemen: Een van de pijlers hieronder is de WMO. Dat is een wet, bedoeld om iedereen te kunnen laten participeren. Binnen deze gemeente is al veel gerealiseerd, maar met name de geestelijke gezondheidsproblemen zijn nog niet of onduidelijk in beleid vertaald. Dit zou een
speerpunt moeten worden.
Bouwen
Alles moet op alles gesteld worden om aan het bouwen te komen.
De woonvisie Vinkeveen moet in plannen en daden omgezet worden. Er moet gebouwd worden voor de toekomst. Ook Marickenzijde moet in gang gezet worden. Aan alle voorwaarden is voldaan, dus
waar wachten we op? Ten aanzien van de woonvisie Vinkeveen verwacht Ronde Venen Belang een sterke rug van het College. Om de
woon-zorg zones in Mijdrecht te realiseren binnen het Estafette-project zijn kosten noch moeite gespaard. Daar mag heel veel geld bij.
Daar hoefde het niet kostenneutraal. Maatschappelijk verantwoorde keuzes zijn vaak alleen mogelijk als er investeringen worden gedaan. Zulke keuzes mogen dan ook geld kosten. Maar het resultaat
is dan wel een leefbare kern voor de lange termijn. Dat geldt toch
niet alleen voor Mijdrecht, maar toch ook voor Vinkeveen en Wilnis?
Is dat nu het befaamde kernenbeleid? Ronde Venen Belang is wel bereid
maatschappelijk te investeren en roept het College daarom op haar beleid,
dat door de Raad is goedgekeurd dan ook ten volle ten uitvoer te brengen.
Ronde Venen Belang wil in het belang van starters het College oproepen om bij vrijkomen van panden, alles in het werk te stellen deze beschikbaar te stellen voor starters, door desnoods de bestemming
te wijzigen.
Financiën
De financiën moeten op orde blijven. Niet geaarzeld moet worden bepaalde zaken over wat langere termijn uit te smeren en qua prioriteit
bij te stellen. Het wegenonderhoud is hiervan een goed voorbeeld. In
plaats van 4 jaar er 5 jaar overdoen, oftewel 20% minder uitgeven aan
deze posten. Binnen het ambtelijk apparaat moet meer naar efficiency en effectiviteit gekeken worden. Het College moet hierin meer sturend optreden. Geen half werk, zoals de nota Wijkgericht werken. Ronde Venen Belang roep het College op een prioriteitenlijst te maken en
deze zaken op te pakken en ook niet meer. Hierdoor kan de inzet van
externen verder worden beperkt. Nu het College samen met de Raad
nog beter dan tot op heden is gebeurd op de uitgaven moet letten wil
de fractie van Ronde Venen Belang het mandaat van het College dat
50.000 bedraagt terugbrengen naar 25.000 Dit niet omdat de fractie het College niet vertrouwt, maar om samen nog scherper te kunnen
volgen. Dit begrotingsjaar hebben we een aantal afboekingen moeten
plegen op de zogeheten strategische aankopen. Ronde Venen Belang
heeft al een aantal maal gevraagd naar de bestemming van deze strategische aankopen. Het College is daar nog niet mee gekomen. Wij
stellen ons weer de vraag: Waren die aankopen dan werkelijk zo strategisch? Als dat zo was, dan had men daar toch ook een bedoeling mee?
Naast het afboeken op strategische aankopen, dat gezien de werkelijke waarde terecht is, moet dit consequente gedrag ook gehanteerd
worden voor bezittingen, die een hogere waarde hebben dan de boekwaarde. Te denken valt aan het glastuinbouwgebied Wickelhof, dat
door herziening van de plannen van de Provincie aanzienlijk in waarde is toegenomen.
Tenslotte
De fractie van Ronde Venen Belang hoopt
dat iedereen die zich heeft ingezet voor het
wel en wee van de inwoners, waarvoor wij
hen veel dank verschuldigd zijn, met diezelfde inzet en bezieling zich weer sterk maken
voor de inwoners.

Bezorgd
Deze bezorgdheid berust op of wordt veroorzaakt door een aantal zaken:
- Vanwege het functioneren van de raad, waarbij de gang van zaken
rond de herindeling, waaronder het gedraai van de fracties van CDA
en RVB als trieste dieptepunten kan worden aangemerkt. Maar ook
vanwege de opstelling van de collegepartijen t.a.v. voorstellen van
het college aan de raad. Het is meer regel dan uitzondering dat coalitiefracties zich kennelijk geheel vrij voelen om geheel of gedeeltelijk
tegen collegevoorstellen te stemmen. Dit terwijl deze voorstellen toch
een uitwerking zijn van een door deze coalitiepartijen zelf opgesteld
beleidsplan!. Geen wonder dat de inwoners soms helemaal niets van
politiek, althans van deze raad, begrijpen!
- Vanwege de tendens van het college om steeds meer afstand te nemen van maatschappelijke vraagstukken en organisaties als de Baat
en vanwege het toenemende wantrouwen van groepen mensen (bijvoorbeeld rond Dukaton) jegens gedane toezeggingen.
- Vanwege de bij het college bestaande neiging om de uitvoering van
de WMO in de toekomst minder voortvarend en uitgebreid dan gewenst ter hand te nemen.
Financien
We zijn ook bezorgd vanwege de financiële dreiging die, als gevolg
van de economische crisis, zeker voor de latere jaren boven ons hoofd
hangt. Om daaraan weerstand te bieden is meer nodig dan het veranderen van boekhoudkundige posten en het wijzigen van de reserves-opzet. We hebben daarom in de laatstgehouden extra raadsbijeenkomst,
als voorbereiding op de begrotingbehandeling, met genoegen de toezegging beluisterd dat het college rond de eerstkomende Voorjaarsnota
met concrete voorstellen komt om de financiële meerjarendreiging tegemoet te treden. Wij zullen het college uiteraard aan die belofte houden, maar zouden nog liever wensen dat het eerder met een conceptherstelplan komt, zodat ook de raad in de gelegenheid wordt gesteld
om weloverwogen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast moet
vanaf nu al vermeden worden dat er niet persé noodzakelijke uitgaven
worden gedaan.
Minima
Natuurlijk mag die financiële dreiging er niet toe leiden dat vooral voor
bepaalde mensengroepen werkelijk belangrijke zaken niet meer uitgevoerd zullen worden. In dit verband vragen wij ook uitdrukkelijk aandacht voor de WMO en de uitvoering daarvan. De fractie van de Combinatie heeft zich voor, bij en tijdens de invoering van de WMO steeds
sterk gemaakt voor enerzijds de bijzondere positie en rol van die mensen die gebruik moeten maken van WMO-voorzieningen als anderzijds
van die mensen die een belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze wet. Het is voor ons ook onaanvaardbaar dat er aan het huidige bestaande minimabeleid wordt getornd. In een tijd waarin door de economische teruggang steeds meer mensen, buiten hun schuld, terug vallen
op een bestaansminimum heeft de gemeente de plicht zijn uiterste best
te doen deze groep inwoners maximaal te ondersteunen. De, in de begroting uitgesproken verwachting, dat het aantal uitkeringsgerechtenden komend jaar niet meer zal dalen en stabiel zal blijven, onderschrijven wij zeker niet integendeel! Het is daarom ook absoluut verwerpelijk
dat de gevraagde subsidie voor sociaal-juridische advisering voor 2010
wordt geweigerd. De aanstelling van zo’n raadsvrouw, eerder dit jaar
met de nodige publiciteit aangekondigd en reeds vanaf augustus werkzaam, zou na 5 maanden alweer gestopt moeten worden. Zo iets dergelijks zijn wij geneigd wanbestuur te noemen.
Woningbouw
Wij blijven ook aandacht vragen, tegen de druk van de grote gemeenten
en hun woningplannen in, voor een zo groot mogelijke inzet van ook onze gemeente om het Groene Hart te behouden als een fraaie plaats waar
het milieu wordt ontzien en het desondanks goed recreëren en wonen
is. Daarnaast blijven wij pleiten voor betaalbare woningbouw, voor starters en doorstromers. We betreuren het dat de raadswerkgroep starters,
die al meer dan een jaar geleden met een advies moest komen (kennelijk door gebrek aan medewerking van de kant van het college) nog
niet met een dusdanige aanbeveling is gekomen die woningbouw voor
starters zou bevorderen. Het college zou nadrukkelijker kunnen nagaan
of het mogelijk is de Jozefschool en de Schakel te verplaatsen nabij het
Veenlandencollege in Vinkeveen. Het dan vrijkomende terrein, inclusief
het te sluiten zwembad, naast wellicht verplaatsing van de Boei, levert
een prachtige lokatie voor woningbouw op
Constructief
Voor het overige spreken wij opnieuw uit dat wij ons werk in de raad op
dezelfde wijze blijven voortzetten zoals wij dat ook in het afgelopen jaar
hebben gedaan. Met het belang van de gemeenschap, van alle inwoners voor ogen; niet vertroebeld door eigenbelang en/of het najagen van
kortstondige successen. Kritisch waar dat nodig is, waar de belangen van mensen die zich
minder goed kunnen verdedigen en/of de belangen van de gemeente in het gedrang dreigen te komen. Constructief, met goede ideeën
en bereid tot samenwerking met iedere partij
en/of persoon die zich op eenzelfde wijze voor
onze gemeente, onze inwoners, wil inzetten.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2010

RAAD DE RONDE VENEN
CDA

Christen Unie/SGP

Communicatie bij de Driehoek
heeft ons niet vrolijk gemaak

“Geen dagdromendromen meer,
maar beide voeten op de grond”

Het CDA heeft waardering voor het ingezette behoedzame beleid op financieel terrein. Wij onderschrijven de noodzaak van aanpassingen om de begrotingen ook na 2010 gezond te houden mede gelet op de onzekerheden over de toekomstige uitkeringen uit het Gemeentefonds. Dit is vooral van belang voor de jaren na 2011, voor de jaren 2009 t/m
2011 is immers een bestuursakkoord gesloten met
het Rijk. Indien dit bestuursakkoord niet opengebroken wordt door het Rijk op grond van onvoorziene
omstandigheden, verwacht de CDA-fractie dat met
ingang van 2012 de door het kabinet voorgenomen
ombuigingen.

Vorig jaar dachten we de laatste algemene beschouwingen over de laatste begroting van De Ronde Venen te schrijven. De herindeling zou per 1 januari 2010 een feit zijn. Het kan verkeren, zo is gebleken. Er kwam een spaak in het wiel. Niet alleen een
jaar uitstel maar, naar wij verwachten, ook een andere uitkomst. Geen Vecht en Venen meer. ChristenUnie/SGP heeft deze grote variant steeds afgewezen
en is tevreden met de uiteindelijke keuze van onze
raad. Ondanks de economische recessie ligt er een
sluitende begroting 2010. Dat is mooi. Kort samengevat is dit bereikt door een pas op de plaats te maken met nieuwe uitgaven en hoefde er nog niet te
worden bezuinigd. In grote lijnen kunnen wij hiermee instemmen. Op een paar punten moet er echter nog wat gebeuren. Drie “weeffoutjes” vragen wat
ons betreft om concrete bijstelling: de achterblijvende subsidie Rijksmonumenten, renovatie tennisbanen en het Wmo-beleid.

Polder Groot Mijdrecht Noord
In onze algemene beschouwingen met betrekking tot
2008 en 2009 hebben wij al onze zorg uitgesproken
over de koers van de provincie Utrecht met betrekking tot het onvoldoende deskundig en niet behoorlijk verlopen proces over de toekomst van de polder
Groot Mijdrecht Noord. De inwoners, de bedrijven
en in het bijzonder de agrarische ondernemers voelen zich herhaaldelijk in de steek gelaten en onder
druk gezet. De Provincie is recentelijk weer te kort
door de bocht gegaan. Door prioritaire gebieden aan
te wijzen, is de nadruk komen te liggen op onteigening. Deze term wordt gehanteerd om een volledige schadeloosstelling te kunnen garanderen. Maar
het woord onteigening had helemaal niet genoemd
hoeven worden. Beter is het om direct in oplossingen
richting de bewoners te denken. De CDA-fractie verzoekt het College om zich ook in 2010 daadkrachtig
in te zetten voor de belangen van de inwoners en de
bedrijven in dit gebied.
De Driehoek
De CDA-fractie heeft in haar brief van 16 september 2009 haar zorg en ongenoegen uitgesproken
over het proces voorafgaande aan de uiteindelijke
besluitvorming over het Estafetteproject. Wij zullen
het verdere verloop van dit project op de voet blijven volgen. Wij hopen dat de door ons gesignaleerde risico`s uiteindelijk blijken mee te vallen en verwachten van u dat zeer zorgvuldig zal worden omgegaan met de belangen van de omwonenden. Er is
echt dringend behoefte aan een heldere uiteenzetting met een realistische procesplanning. Daaraan
ontbreekt het tot nu toe.
Marickenland
Marickenland en de mogelijke toekomstige onteigening van restpercelen landbouwgrond voor natuuren recreatiedoeleinden blijft ons met zorg vervullen. De feitelijke uitwerking van het Plusplan (hoewel sympathiek) is nog heel erg vaag. Wij hopen dat
er van onteigening uiteindelijk geen sprake zal hoeven te zijn en verwachten van het College dat er op
wordt toegezien dat er een actief en respectvol aankoopbeleid zal worden uitgevoerd voor een eerlijke
en rechtvaardige prijs gebaseerd op volledige schadeloosstelling.
Communicatie
Verbetering van de communicatie en van de dienstverlening naar de inwoners blijven speerpunten.
Daarbij gaat het om het vergroten van de betrokkenheid bij het lokale bestuur en het vertrouwen van de
inwoners daarin. Ook gaat het ook om het realiseren van een kwalitatief sterk(er) bestuur. Of dat laatste is bereikt, is voor het CDA niet altijd even helder. Ook vraagt het CDA zich af of de nieuwe vergadervorm al heeft geleid tot een efficiëntere aanpak.
De communicatie met de omwonenden die betrokken zijn bij het Estafetteproject en de communicatie
met de omwonenden van de Dukaton heeft ons niet vrolijk gemaakt.
Dat had veel beter gekund.
Gemeentelijke herindeling
De politiek-bestuurlijke nadruk ligt
al geruime tijd op het herindelingproces. Wij wachten de besluitvorming van de Staatssecretaris en
het Parlement thans af. Hoewel de
voorkeur van de fractie uitgaat naar
het voortbestaan van een zelfstandige gemeente De Ronde Venen is
een opgelegd samengaan van De
Ronde Venen met Abcoude voor
ons geen schrikbeeld.
Woningbouw
Het bouwen van voldoende woningen voor de doelgroepen is voor

het CDA een aanhoudende zorg. Destijds is in het
beleidsplan aangegeven dat er 900 woningen voor
deze raadsperiode zijn gepland. In 2008 stond in
de programmabegroting dat er in totaal 720 woningen zouden worden gebouwd. We gaven toen al aan
daarin geen vertrouwen te hebben. Precies een jaar
geleden ging het meest optimistische scenario uit
van slechts 450 woningen. Het gestelde doel - het
bouwen van 900 woningen in de huidige raadsperiode - is al diverse malen naar beneden bijgesteld. Nu
blijkt dat er minder dan 300 woningen worden gerealiseerd. Want woningen die in de voorgaande periode zijn gerealiseerd, moeten nu niet (opnieuw) in de
telling worden meegenomen. We constateren (dus
wederom) een teleurstellend resultaat, zeker gezien
de krapte op onze woningmarkt. Hierdoor blijven de
wachtlijsten voor sociale woningen nog steeds erg
lang
Starters
Het is teleurstellend dat het pakket aan flankerende maatregelen voor starters, zoals destijds door het
College was aangekondigd en dus dat door het College behoort te worden uitgevoerd in het geheel niet
van de grond gekomen is. We hebben dat vorig jaar
ook al gemeld. Het is daarom goed dat er vanuit de
gemeenteraad een werkgroep is geformeerd, die zich
bezig houdt met de invulling van komende nieuwbouwprojecten en met andere positieve maatregelen
ten behoeve van starters. Die raadswerkgroep doet
goed werk!
Financien
In de inleiding hebben wij al aandacht geschonken
aan het financiële beleid in relatie tot de economische crisis. Wij houden ook rekening met meevallers. De bij het Gerechtshof in hoger beroep ingestelde procedure tegen het Hoogheemraadschap in
verband met de dijkverschuiving in Wilnis heeft onze
Gemeente gewonnen. Wij rekenen er op dat de uitspraak van het Gerechtshof in stand wordt gehouden
door de Hoge Raad. Wij rekenen daarom nog steeds
op de ontvangst van een schadevergoeding van vijf
tot zes miljoen euro. Ook rekenen wij op een extra
opbrengst uit het project Westerheul IV. Verder zijn er
nog aanzienlijke stille reserves in nog niet in exploitatie genomen gronden zoals het gebied voor Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht, Centrum Oost Vinkeveen en de (over enige tijd) vrijkomende gronden van
het Veenbad en Blijdrecht - wij hopen dat de sloopkosten meevallen - en de gronden aan de Wilnisse
Dwarsweg. Een inventarisatie van alle stille reserves
en een overzicht van ons “tafelzilver” zien wij graag
op korte termijn tegemoet.
Lokale heffingen
Met ingang van 2010 wordt conform het raadsbesluit van december 2006 echter wel rekening gehouden met een gefaseerde verhoging van de OZB voor
het bekostigen van het nieuwe Zwembad. Voor 2010
komt dit neer op een bedrag van 81.000, zijnde een
verhoging van 2%. Hoewel het CDA van mening is
dat gelet op de economische situatie zeer terughoudend moet worden omgegaan met verhoging van de
OZB is deze verhoging van 2% in beginsel aanvaardbaar, mede gelet op het feit dat geen inflatiecorrectie wordt toegepast. Voor 2011 en volgende jaren zal
de hiervoor bedoelde verhoging primair beoordeeld
worden aan de hand van de economische situatie.
Indien de claim op het Hoogheemraadschap wordt
gehonoreerd zullen wij voorstellen om de zwembadstijging van de OZB in ieder geval te beperken.

Hervormde kerk
Achterblijvende subsidie Rijksmonumenten
Vier jaar geleden dreigde de toren van de Hervormde
kerk Vinkeveen om te vallen. Door snel en adequaat
ingrijpen is de kerktoren gered, is ook veel schade
voorkómen. De financiële afhandeling is tot dusver
minder adequaat. De kerkelijke gemeente als eigenaar wordt nu onevenredig zwaar getroffen en is als
enige partij het kind van de rekening. De rentelasten hiervan bedragen 21.694 euro. Nu een tijdelijk
overbruggingskrediet afloopt raakt de kerkelijke gemeente in financiële problemen. De gemeente kan
deze problematiek weliswaar niet oplossen of overnemen, maar kan vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid wel een steentje bijdragen in de vorm
van een (tijdelijke) subsidie van rentekosten ter overbrugging.
Toplaag Tennisbanen
De gemeentelijke bemoeienis en de gemeentelijke
kosten voor tennisvoorzieningen zijn zeer beperkt in
vergelijking met andere sportvoorzieningen. Dat verandert niet met een eenmalige gemeentelijke bijdrage van afgerond 250 duizend euro in een totale investering van meer dan zes ton, die nodig is om te
blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is gedurende lange tijd constructief overleg gevoerd, er ligt
een gedegen plan, de verenigingen trekken samen
op en zij nemen zelf het grootste deel van de kosten voor hun rekening. Toch krijgen zij van het college aan het eind van de rit het deksel op de neus, ze
vissen ze achter het net. Er was tot voor kort nog wel
geld voor allerlei andere sportvoorzieningen, maar nu
houdt het opeens op. Dat is niet evenwichtig.
Wmo-beleid
Er wordt veel verwacht van vrijwilligerswerk, mantelzorg, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Verzoeken van Stichting De Baat om middelen
beschikbaar te stellen voor ondersteuning van mantelzorg en een buurtkamerproject passen heel goed
binnen dit beleid, maar zijn door het college niet in
de begroting opgenomen. Evenmin is het verzoek van
de Wmo-raad om vanwege gebleken succes door te
gaan met de sociale raadsvrouw/man niet verwerkt..
Concreet stelt Christenunie/SGP voor om alsnog geld
beschikbaar te stellen voor het steunpunt mantelzorg
(44 duizend euro), het project buurtkamers (28 duizend euro) en de sociale raadsvrouw/man (28 duizend euro).
Financiële dekking
Volgens het raadsvoorstel van het college heeft de
begroting 2010 een gering overschot van 105 duizend euro. Met het afwijzen van de nota wijkgericht
werken door de raad kan hier nog 53 duizend euro
aan worden toegevoegd. Daarnaast is in structurele
zin nog een bedrag beschikbaar op de stelpost beleidsintensiveringen dat hier eveneens aan kan worden toegevoegd. Afgerond is dan twee ton beschikbaar voor dekking van structurele uitgaven waarbinnen onze hiervoor vermelde wensen kunnen worden
ingepast. De eenmalige bijdrage voor de tennisbanen kan, gefaseerd over drie jaar, ten laste van de
eenmalige ruimte en/of de reserve worden gebracht.
Dreigende tekorten na 2010
Helaas kunnen we ons niet beperken tot een sluitende begroting 2010. Het meerjarenperspectief geeft
namelijk aan, dat vanaf 2011 forse tekorten dreigen.
Ruim een half miljoen euro in 2011 oplopend tot een
kleine twee miljoen euro in de jaren daarna. Als algemene aanzet voor het herstelplan onderscheidt het
college de volgende scenario’s: Bestaand beleid er-

overwegen/versoberen, temporiseren beleidswensen
(nieuwe dingen)
1. Genereren van eenmalige baten (verkopen tafelzilver), Zuiniger aandoen, slimmer inkopen, meer
samenwerken’ Een evenredige taakstelling op de
personeels- en bedrijfsvoeringkosten.
Verder constateert het college ook zelf, dat er veel
tijd en geld zit in de lange projectenlijst van de gemeente. In de fase van planvorming en studies worden aanzienlijke bedragen uitgegeven, maar concrete voortgang en realisatie laat soms lang op zich
wachten. De projectenlijst moet kritisch gescreend
worden:
• Geen energie (en geld) meer stoppen in projecten
zonder concreet zicht op resultaat;
• Alleen werken aan projecten als financiële haalbaarheid/dekking vaststaat. Geen energie in plannen die we toch niet kunnen betalen;
• Meer focus op resultaatgerichtheid en daadkracht/voortgang bij projecten waar we wel mee
doorgaan. Geen vrijblijvendheid en geen acceptatie meer van herhaaldelijk uitstel.
Tenslotte is het wenselijk, ter voorbereiding op komende bezuinigingen, helder in beeld te brengen
waar het gemeentelijk geld naar toe gaat en wat bezuinigingsmogelijkheden zijn. Zodat gericht keuzes
en afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderhoudbudgetten maken een fors deel van de begroting uit en zullen bij bezuinigen niet buiten beschouwing kunnen blijven. Maar ondoordacht bezuinigen
op onderhoud is een grote valkuil. Verantwoord bezuinigen op onderhoud vraagt goed inzicht en duidelijke keuzes in kwaliteit. Anders moet leergeld worden betaald door achterstallig onderhoud en gevolgschade. Op dit punt hebben wij de nodige zorg.
Belangrijke zaken
Woningbouw:
Bij aantreden heeft de coalitie het bouwen van woningen als één van de grootste prioriteiten neergezet. Ook in de aanloop naar de verkiezingen is dit
benadrukt, het was een belangrijk argument om de
onteigeningsplannen voor Marickenland in te zetten.
Concreet is als doelstelling geformuleerd in het Beleidsplan: “Het in deze collegeperiode bouwen van
ca. 900 woningen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen,
maar ook in de kernen De Hoef, Amstelhoek en Waverveen”. Tussentijds is de lat al een keer wat lager
gelegd op 720 woningen. En in deze begroting gaat
de lat nog verder omlaag: 500 woningen. Het lijkt wel
omgekeerd hoogspringen en het zal nog een hele
toer zijn en creatief rekenwerk vragen om aan het
eind van de rit aan 500 woningen te komen die door
dit college zijn gebouwd. Op dit punt is een veel te
grote broek aangetrokken en veel te weinig waargemaakt. Juist omdat dit met zoveel nadruk als prioriteit
is neergezet is dat zeer teleurstellend.
Centrum Mijdrecht (Stationslocatie,
Rondweg, ontsluiting centrum)
Resultaatgerichtheid moet ook centraal komen te
staan in de aanpak van Centrum Mijdrecht. De gemeente is aan zet als het gaat om de ontsluiting van
het centrum, c.q. het verleggen van de Rondweg.
Vruchteloze discussies, verzandend in nieuwe studies hebben al te veel geld en ambtelijke energie gevergd. Voor de verdere centrumontwikkeling zijn ook
andere partijen aan zet om met goede en werkbare
voorstellen komen, die niet alleen projectontwikkelaars maar ook de lokale gemeenschap verder helpen.
Cultuurhuis
Ook hier stoppen met grootse dagdromen. Beide
beentjes op de grond en terug naar af. Het oorspronkelijke voorstel, upgraden en uitbouwen van de bestaande bibliotheeklocatie in combinatie met continuering van de huidige aanpak (huisvesten van cultuurinstellingen bij bestaande accommodaties) is
een afdoende oplossing die ook nog het meest haalbaar en betaalbaar is”, aldus de CU/SGP.
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Vrijwilligersprijzen 2009
uitgereikt
De Ronde Venen - Voor de twintigste keer werden dinsdag 3 november de vrijwilligers in De Ronde Venen door de gemeente voor
het voetlicht gebracht in de vorm
van een ‘Vrijwilligersdag’. Gelet op
de weersomstandigheden kon je die
dag maar moeilijk spreken van ‘in
het zonnetje zetten’...
Het evenement werd dit keer georganiseerd in samenwerking met
stichting De Baat. De Vrijwilligersdag is ervoor om alle Rondeveense
vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet en om het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving te
benadrukken. Alle vrijwilligers worden daarbij uitgenodigd voor een
feestelijke dag vol activiteiten en
workshops, onder andere in Partycentrum De Meijert. Een paar honderd vrijwilligers schrijven hierop in.
Een vast onderdeel van de Vrijwilligersdag is de bekendmaking en
prijsuitreiking van de Vrijwilligersprijzen tijdens het avondprogramma
rond 20.00 uur. Iedereen heeft gedurende het jaar hiervoor kandidaten
kunnen aanmelden. Dit jaar waren
elf vrijwilligers aangemeld voor de
‘Vrijwilliger van het Jaar’ en negen
organisaties voor de ‘Vrijwilligersorganisatie van het Jaar’. Het college
van burgemeester en wethouders
besloot op voordracht van het Comité van aanbeveling drie personen
te nomineren als Vrijwilliger van het
Jaar en drie organisaties – van de
ruim 300 die men in de regio kent
- als Vrijwilligersorganisatie van het
Jaar. Daaruit zijn de nummers 1, 2
en 3 gekozen. Aan de nominatie zijn
fraaie prijzen verbonden.
Vrijwilliger van het jaar 2009 is geworden de heer Huub van Bemmelen uit De Hoef. Hij ontving het bronzen beeld ‘Helpende handen’. De titel Vrijwilligerorganisatie van 2009 is
gewonnen door Midpoint FM & TV.

Zij kregen een cheque ter waarde
van 2.500,- uitgereikt.
Minpuntje
Vrijwilligerswerk is heel belangrijk
voor de samenleving. In Nederland
zet zich één op de vier mensen als
vrijwilliger in voor sociaal, kerkelijk
of verenigingswerk. Als men dat getal relateert aan de inwoners van De
Ronde Venen, zullen er hier meer
dan 8.500 vrijwilligers zijn! Die komen (gelukkig) niet allemaal naar
De Meijert...
Alle deelnemers aan de Vrijwilligersdag bleken bij navraag erg enthousiast en tevreden te zijn over
wat er die dag was geboden aan activiteiten en verzorging. Minpuntje
op het conto van de organisatie was
het verstek laten gaan van de aangekondigde muzikale voorstelling
door tweehonderd vrijwilligers op
het Raadhuisplein. Die zou om 16.15
uur gaan plaatsvinden. Het was de
bedoeling dat de groep naar het
Raadhuisplein zou lopen om daar
hun beste kunnen te laten zien en
vooral te laten horen. Om die reden
hadden Antoine Post en zijn medewerkers 200 stoelen op het plein
neergezet en was de geluidsinstallatie in stelling gebracht. Verder waren er enkele journalisten en wethouder Jacques Dekker die stonden
te wachten op dat wat ging komen.
Maar er gebeurde niets. Vanwege
de slechte weersomstandigheden
(regen) kwam de groep niet opdagen. Tot daaraan toe als je de weersomstandigheden in ogenschouw
neemt. Maar dan is het toch wel een
zaak van fatsoen dat iemand van de
organisatie in De Meijert of de afdeling Communicatie van het gemeentehuis even de moeite neemt
om dit door te geven. Niet dus. Al
met al stonden er mensen voor Janmet-de-korte-naam te wachten om
vervolgens onverrichter zaken weg

te gaan of alles weer op te ruimen.
Intussen werd dat deel van het programma in De Meijert zelf vrolijk afgewerkt zonder dat het overgrote
deel van de pers daarbij aanwezig
kon zijn. Een slechte beurt van de
organisatie en een gemiste kans op
(meer) positieve publiciteit.
Dat alles neemt niet weg dat tijdens het geslaagde avondprogramma rond 20.00 uur het spannende
moment was aangebroken waarop
werd bekend gemaakt wie als Vrijwilliger van het Jaar en Vrijwilligersorganisatie van het Jaar uit de bus
waren gekomen. Niemand minder
dan Hans van Veen viel die eer te
beurt dat te vertellen ten overstaan
van een overvolle zaal waarbij hij het
programma op ludieke en eigentijdse wijze aan elkaar praatte. Samen
met loco-burgemeester Jan van
Breukelen maakte hij de winnaars
daarbij bekend.
Vrijwilliger van het jaar 2009
Uitgeroepen tot Vrijwilliger van het
jaar werd de heer Huub van Bemmelen. Hij ontving als blijk van waardering het kunstwerk ‘Helpende Handen’. Al ruim 40 jaar verzet Huub van
Bemmelen voor verschillende organisaties veel werk binnen de kerk,
verenigingen en op sociaal terrein.
Er is nagenoeg geen activiteit in De
Hoef waar hij geen bijdrage aan geleverd heeft. Daarnaast is hij ook
actief bij andere verenigingen in De
Ronde Venen. Hij stimuleert anderen om evenementen van de grond
te krijgen door zelf de handen uit de
mouwen te steken. Door zijn openbare optreden binnen de kerk en tal
van activiteiten kent iedereen hem,
maar de meeste tijd besteedt hij aan
zaken die minder voor het voetlicht
komen, maar minstens zo belangrijk
zijn voor de samenleving.
Het kunstwerk ‘Helpende Handen’
is speciaal ontworpen voor de Vrij-

Vrijwilligersorganisatie van het Jaar is MidPoint FM&TV geworden. Zij kregen als beloning 2.500 euro. Links het Hoefse Jeugdkamp dat een cheque van 1.500 euro ontving.

De heer Huub van Bemmelen uit De Hoef is Vrijwilliger van het Jaar 2009 geworden. Wethouder Jan van Breukelen
overhandigt hem het kunstwerk ‘Helpende Handen. Naast Huub staan Tiny Tijssen-Griffioen en Thijmen Klinkhamer.
Links presentator Hans van Veen
willigersdag van de gemeente De
Ronde Venen en vervaardigd door
kunstenaar Edwin Merks, een geboren en getogen Mijdrechtenaar. Het
ontwerp van het beeldje 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.
De tweede plaats ging naar mevrouw Tiny Tijssen-Griffioen uit
Mijdrecht. Al meer dan 25 jaar verricht zij, zowel in georganiseerd verband als individueel, veel werk ten
behoeve van haar medemens. Zij
doet dat met grote inzet en plichtsbetrachting.
Op de derde plaats is geëindigd
de heer Thijmen Klinkhamer uit
Mijdrecht. Hij is ruim 8 jaar actief
in het jongerenwerk in De Ronde

Venen en van onschatbare waarde
voor alle activiteiten die voor jongeren in de gemeente georganiseerd worden. Hij wordt gezien als
een voorbeeld voor andere jongeren. Beide genomineerden ontvingen een waardebon ter waarde van
150,-.
Vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2009
De winnende organisatie is Midpoint FM & TV geworden. Al 25 jaar
zet deze organisatie zich met vele
vrijwilligers in om het lokale nieuws
via radio en tv onder de inwoners
van de gemeente te verspreiden. Zij
ontvingen de hoofdprijs van 2500,.
Ook op het gebied van entertainment worden veel programma’s gemaakt. De dit jaar verworven landelijke Award voor de uitgebrachte St. Nicolaasfilm ‘De staf van Sin-

terklaas’ getuigt van vernieuwingsdrang en professionaliteit.
De tweede plaats, met daaraan verbonden een bedrag van 1500,-, viel
te beurt aan Het Hoefse Jeugdkamp. Het jeugdkamp is al generaties lang een fenomeen in De Hoef.
Veel vrijwilligers organiseren jaarlijks het kamp voor alle kinderen die
op een of andere wijze met De Hoef
te maken hebben.
De derde plaats, met prijzengeld
ter waarde van 500,-, werd toegekend aan De Rommelmarkt Commissie van de Jeugdvereniging ‘Op
Weg’ uit Wilnis. Deze commissie organiseert al gedurende 35 jaar een
rommelmarkt. Een activiteit die niet
meer is weg te denken uit Wilnis.
De Vrijwilligersdag werd besloten
met een gezellig uurtje napraten
onder het genoegen van een drankje (voor eigen rekening).

De Rommelmarkt Commissie van de Jeugdvereniging ‘Op Weg’ uit Wilnis (rechts op de foto) werd als derde gekozen
en kreeg de cheque van 500 euro

Genieten van het
Nationaal Schoolontbijt
op de Willespoort
Wilnis - Ter gelegenheid van het
Nationaal Schoolontbijt werden de
kinderen van OBS Willespoort in
Wilnis op vrijdag 6 november getrakteerd op een heerlijk ontbijt op
hun school.
Het doel van deze actie, die door het
Voorlichtingsbureau Brood wordt
georganiseerd, is om de kinderen
ervan bewust te maken dat ze het
best presteren als ze dagelijks ont-

Sinterklaasbingo op het
Raadhuisplein in Mijdrecht
Mijdrecht - Komende zaterdag 14
november is het weer zover, de Sint
komt in het land en natuurlijk komt
hij ook weer naar alle kindertjes in
Mijdrecht.
Sinterklaas wordt op het Raadhuisplein verwacht rond twee uur. Voor
die tijd presenteert Meneer Hans
vanaf 13.30 op het Raadhuisplein
de Sinterklaasbingo. Bingokaarten
krijg je op school.
Op het plein worden stickers uitgedeeld die je op de bingokaart kunt
plakken.
Kom op tijd en speel mee met de
grootste Sinterklaasbingo!

bijten. Daarbinnen onderstreept het
bureau het belang van het eten van
brood.
De versgebakken broodjes, krentenbollen en croissantjes werden geleverd door Kwaliteitsbakker Leonard
en smaakten de kinderen voortreffelijk.
Bij het Nationaal Schoolontbijt hoort
een assortiment beleg zoals smeerkaas, gekookte eieren, fruitstroop
en vruchtenhagel, dat door de leve-

ranciers gratis aan de deelnemende
scholen wordt geleverd. Voor deelname aan Het Nationaal Schoolontbijt wordt van de scholen alleen
een symbolische vergoeding van 25
cent per ontbijtje gevraagd. Dit geld
gaat naar de stichting Right To Play,
die de ontelbare mogelijkheden van
sport bij de ontwikkeling van kinderen gebruikt om zo de gemeenschappen in ontwikkelingslanden te
versterken.
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de brug, welke uit een onder- en
een bovendek bestaat zodat onderen bovenlangs wordt gelopen, is er
gelijk een pittige stijging. Over de
brug gaat het parcours via Brooklyn
richting Queens.
Daarna volgt weer een stevige stijging over de Queensbridge waarbij
je een schitterend uitzicht hebt op
de Skyline van Manhatten, waar je
vervolgens ook naartoe loopt. Ongelofelijk hoeveel mensen er langs
het parcours staan en die geen minuut stoppen met iedereen aan te
moedigen. Kreten als : “You can do
it, man!” “You looking good, man!”
“Doing great!” en “Keep up, almost
there!” zijn niet van de lucht! Vanuit
Manhatten gaat het parcours richting The Bronx, door Harlem en vervolgens om het Central Park heen.
Uiteindelijk wordt er via de hoofdingang gefinisht in het Central Park
zelf. Na ruim 42 onvergetelijke kilometers over een zeer pittig parcours
is er dan een enorme ontlading, met
kippenvel ga je over de finish.

Rijnmondgroep voldaan terug
van New York City Marathon
Regio - Afgelopen dinsdag is de
groep die de marathon van NewYork gelopen hebben teruggekeerd
vanuit de States.

site seeing: ground 0, empire state building, time Square, vrijheids
beeld etc. was er op zaterdag de
‘the friendshipsrun’.

gesponsorde koeienpakken. Wat
een aandacht en wat een ervaring!!!
(zie site: www.rijnmond-marathonreizen.nl en klik op dag 1 enz.).

Met 43.000 lopers uit 51 verschillende landen was dit een geweldige happening, één om niet te vergeten. Na dagen van shoppen en

Dit is een loopje van ongeveer 5 km
bij voorkeur verkleed door alle nationaliteiten. Hier deden zij aan mee
met hun supporters in door Boland

Op zondag 1 november om 10.00
uur klonk het kanonschot voor de
start onderaan de Verazano Bridge
op Staten Island. In de aanloop naar

De dag afgesloten met de hele Rijnmondgroep onder het genot van de
door HBP auto’s en Auto Service
Uithoorn gesponsorde drankjes.
Met dank aan de tenue sponsors,
De Jong Sport, Taxi van der Laan
(taxi Johnny) en Autobedrijf Maas
voor het mede mogelijk maken van
de prachtige en onvergetelijke reis.
De tijden van de lopers zijn: John
van der Laan 3.42, Hans Groen in
`t Woud 3.56, Albert Kooy 3.56, Peter van Leeuwen 3.56, Ed van der Pijl
4.00, Roland van Raaijen 4.01, Rene van Zon 4.01, Niels & Willem Balvert 4.06, Kitty van Bakel 4.44, Pieter de Bruijs.

Bak BV terug in Dora
eredivisie
Regio - Twee seizoenen geleden
mochten de mannen van BAK BV
1 het proberen in de Eredivisie van
de Amsterdamse Dartbond. Na een
zwaarbevochten
kampioenschap
in de eerste divisie kwam het team
duidelijk tekort in de hoogste divisie van deze regio. Het team werd
uitgebreid met de huidige Poel’s Eye
kampioen uit Kudelstaart; Danny
Zorn. Een overduidelijk kampioenschap volgde en Bak BV 1 is dit seizoen weer terug in de Eredivisie en
hoe ! Het team blaakt van het zelfvertrouwen en is voor veel tegenstanders als een onneembare vesting. Al in de eerste wedstrijd van
het seizoen checkte captain Rob
Broeren de magische 170 finish!
Na zeven wedstrijden is er slechts
één keer met minimale cijfers verloren. Het team Oh Ja Ja van Lakeside ganger Remco Van Eijden was
in thuisbar ’t Fort de baas over Bak
BV 1. Andere bekenden in de Eredivisie dit seizoen zijn Michael van
Gerwen en Vincent van der Voort.
Zij spelen voor Daco Diamonds,
de favoriet voor de titel. Co Stompé is dit seizoen niet te bewonderen in de eredivisie, hij heeft het te
druk met zijn verplichtingen bij de
PDC. De Bakkies, zoals het team
ook wel genoemd wordt in Amsterdam, gaan dus voor lijfsbehoud dit

seizoen. Echter door de sensationele seizoenstart staan zij na zeven
wedstrijden gewoon bovenaan in de
eredivisie! Deze week wordt er gespeeld in Zaandam tegen de huidige nummer 3, het ‘No Illusions’ van
o.a. Patrick Loos. Vorig seizoen wisten zij via de ‘play-offs’ te promoveren en dit team doet het ook al bijzonder goed. De eredivisie van de
Amsterdamse regio staat dus volledig op zijn kop!
Al jarenlang zijn de verslagen van
Bak BV 1 te lezen op de website
www.poelseye.nl; dit jaar is er een
nieuwe verslaggever en de avonturen van De Bakkies worden gelezen
door vele dartliefhebbers. De resultaten, de sfeer, het respect voor de
tegenstander én vooral de teamspirit zorgen er voor dat Bak BV 1 een
gevestigde naam aan het worden is.
Maandag 23 november 2 is de wedstrijd tegen de Daco Diamonds in ’t
Fort. De Kwakel kan trots zijn ! Laten we hopen dat Michael van Gerwen en Vincent van der Voort op die
avond géén andere verplichtingen
hebben.
Het bovenste gedeelte van de stand
Eredivisie DORA:
BAK B.V. 1
7-41
Daco Diamonds
6-38
No Illusions
6-37

Scholenproject Atalante

Tafeltennis bij VLC
De Ronde Venen - Op twee
woensdagmiddagen kwamen ruim
60 leerlingen van groep acht op het
VLC tafeltennis spelen. De docenten gymnastiek hadden de 12 tafels
al klaargezet. Na lekker te zijn warm
gespeeld kon het “King of the court”
toernooi beginnen. In twee ronden

konden de kinderen laten zien wat
ze waard zijn, dit in navolging van
de kampioene Bettina Vriesekoop.
Het werd een gezellig toernooi en
natuurlijk ontvingen alle deelnemers
na afloop een gouden medaille voor
de door hen getoonde inzet.

Vinkeveen - Alweer voor de zevende keer op rij verzorgt Atalante met
hulp van de volleybalbond en de gemeente De Ronde Venen volleyballessen op de Vinkeveense basisscholen. Doordat de club zelf financieel behoorlijk bijspringt is het ook
dit jaar weer mogelijk om alle klassen twee keer volleyballes te geven.
Trainer van de NeVoBo Jason Loosemore, die ook vorig jaar al voor de
klassen stond, is dit jaar weer bereid gevonden alle lessen voor zijn
rekening te nemen. Een kleine 600
leerlingen krijgen tijdens hun eigen gymles de fijne kneepjes van
het volleybalvak bijgeleerd. Op deze manier worden ze klaargestoomd
voor het scholentoernooi, dat gesponsord wordt door Aparts Automaterialen. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op woensdag 18 en
25 november. Dinsdagmiddag was
het tijd voor de groepen 6A, 7A en
8A van de Jozefschool. Er werd bij
alle klassen begonnen met een tikspel, waarbij vooral de assistente van V.V. Atalante (jeugdvoorzitter
Nancy Lijten) steeds de pineut was
om te tikken of kinderen ‘vrij’ te maken. Ook voor haar was het dus een
behoorlijke pittige les. Daarna werden de meisjes en jongens van elkaar gescheiden en werden er ballen in hoog tempo aangerold, zodat
de kinderen moesten rennen om de
bal nog voor deze de muur raakte
te kunnen pakken. Hierna moesten
ze ook nog een poortje maken, waar
de bal daarheen moest. Daarna bal-

len vangen en passen, en serveren,
een van de belangrijkste onderdelen
van het volleybal.
Aan het eind van de les vormden zowel de jongens als de meisjes een
heel team en moesten ze proberen
op aangooien van trainer Jason en
Nancy een punt te scoren. Uiteraard
werd dit een strijd tussen de jongens en de meisjes, die bij groep 6A
en 7A door de jongens werd gewonnen. Bij groep 8A gingen de meisjes
verrassend met de eindoverwinning
aan de haal.
Afgelopen maandag kregen de kinderen van de Schakel les van Jason en de donderdag en vrijdag volgen nogmaals de Jozefschool en de
Pijlstaart. Volgende week zullen de
lessen vooral op het volleybalspelletje gericht zijn, zodat de kinderen
goed voorbereid aan hun toernooidag kunnen beginnen.
Dit grootschalige project (twee weken les en twee weken toernooi)
zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste vrijwilligers van volleybalvereniging V.V. Atalante te Vinkeveen. Veel van deze vrijwilligers
nemen zelfs een dag van hun eigen
werk vrij om te kunnen assisteren bij
Jason.
Wilt u meer lezen over het scholenproject, het scholentoernooi of wilt u
of uw kind misschien wel gaan volleyballen? Surf dan voor meer informatie naar de website:
www.vv-atalante.nl

Legmeervogels gemengd
C1 vecht als leeuwen!

De Veenlopers organiseert
succesvolle Zilveren Turfloop
Regio - Het hardloopevenement de
Zilveren Turfloop van De Ronde Venen trok maar liefst 678 deelnemers;
een vergelijkb0aar aantal als vorig jaar. Wethouder van sport Ingrid
Lambregts verrichtte voor de vierde
maal op rij (ook dat is een prestatie)
het startschot van de diverse afstanden. Op de Hoofdweg in Mijdrecht
kregen de lopers van de 5, 10 en
16,1 kilometer direct te maken met
de stevige wind die in de ochtend
was komen opzetten. De lopers van
de langste twee afstanden hadden
vervolgens de wind in de rug langs
de Kromme Mijdrecht. Via de Oude
Spoorbaan (10 km) en Amstelhoek
(16,1 km) kregen de lopers op de
Oosterlandweg nogmaals te maken
met de stevige wind. De organisatie
bij start en finish, in sporthal Phoenix
en onderweg liep dit jaar gesmeerd,
waardoor er veel tevreden gezichten waren. De enthousiaste Speaker Teun de Reede zorgde voor een
goede sfeer bij de finish en de loopchip zorgde ervoor dat de prijsuitreiking redelijk snel na afloop volgde. Al met al een geslaagd evenement. Uiteraard werd er volop strijd
geleverd op de diverse afstanden.
Veenloper Michael Woerden maak-

te z’n belofte tijdens het programma
2theSport op Midpoint TV waar. Hij
liep namelijk de hoofdafstand van
16,1 km in 54 minuten. Dit betekende dat de overwinning op de hoofdafstand dit jaar in Mijdrechtse handen bleef, na het Keniaanse uitstapje van vorig jaar. Bij de dames ging
de overwinning naar Wilma Veldhuyzen uit Woerden. Ook de overwinning bij de 10 km dames bleef
in Ronde Veense handen: Amstelhoekse Jolanda ten Brinke bleef
Mijdrechtse Anouk Claessens nipt
voor: 38.59 om 39.01.
Bij de heren was er een sterke overwinning van Herman Leeman uit
Amsterdam. Hij was met z’n 33.42
ruim sneller dan de nummer 2. Op
de 5 km waren er overwinningen
voor Vincent Hazeleger uit Castricum en Christine Rebello uit Hilversum. Ook de kinderen kwamen
zondag aan bod. De kinderloop bestond uit een Rondje Sportpark. Bij
de jongens waren het Nils van Dijk
uit Amstelhoek (jongste categorie)
en Demi de Wit uit Wilnis die wonnen; bij de meisjes wonnen Marije
Hijman uit Boskoop (jongste categorie) en Dagmar Smid uit Nieuwkoop.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde het gemengde handbal
team C1 in de mooie hal van KDO
tegen het jongensteam van Volendam. Het team komt helaas nog
steeds jongens te kort, maar gelukkig wilde Rachel van het C1-meiden

gen. Ongelofelijk hoe Daan alle hoeken steeds weer weet te vinden. De
ruststand was 4-11. Na de rust leek
het er even op of C1 dichterbij kon
komen, met een geweldige actie en
supergoal van Maxx. Sanne, die gewoon 4 grote jongens voorbijren-

team en Anne (softbalster) C1 uit
de brand helpen. Nieuwkomer Sean
werd -na amper één training- direct
in het tenue gehesen en in het midden geplaatst. Het was even wennen
maar al snel kwam hij in de wedstrijd
en speelde de sterren van de handbal-hemel. Legmeervogels’ verdediging stond –zeker de eerste helft- op
scherp en de tegenstander had grote moeite om keeper Daan te vinden.
Spannend werd het toen Bob een
uitgebroken aanvaller van Volendam
op het laatste moment tackelde en
een penalty tegen kreeg. Maar onverschrokken hield Daan deze te-

de, maakte het af met een wereldgoal. De sprongschotten van Mareck worden steeds beroemder en
beruchter in Uithoorn en omgeving
en ook dit keer wierp het zijn vruchten af: prachtig doelpunt! Snelle Bob
was overal op het veld te zien tot
grote ergernis van de tegenstander
en zorgde eveneens voor een mooie
goal.
De eindstand was helaas 8-20, maar
de stemming zie je op de foto: Toppie
! Het Legmeervogels C1-team is nog
steeds dringend op zoek naar nieuwe jongens teamgenoten (voor info:
06 18 11 33 53 of 06 405 91 337)

Amsteldames ten onder
tegen De Ham
Regio - Na zes gewonnen wedstrijden moesten de Amsteldames tegen medekoploper De Ham. Door
een beter doelsaldo stond De Ham
bovenaan. De dames moesten het
doen zonder Yvonne W. en Maaike.
De tegenpartij had vijf wissels op de
kant zitten. Na de monsterzege op
De Snippen (20–3) was De Ham erop gebrand de ongeslagen status
te handhaven. Ook De Amstel wilde dat. Dat het moeilijk zou worden
was duidelijk. De hoogste teams van
De Ham spelen op het hoogste landelijke niveau.
Blauw 4 was bij het begin van het
eerste partje het eerst bij de bal. Colette maakte het schot van Blauw 4
onschadelijk en speelde een lange
bal op Hilde die naast schoot. Ninke
had een zware overtreding nodig
om de aanval van De Ham te onderbreken. De Ham profiteerde niet van
het overtal. Een aanval vanaf Colette via Diana en Rianne eindigde bij
Kate die niet tot scoren kwam. Na
anderhalve minuut moest Hilde naar
de kant en De Ham kwam via nummer 11 op 0–1. Opnieuw een Amstelaanval waarbij Diana, Ninke, Hilde en Mireille betrokken waren eindigde bij de keeper van De Ham.
Uit de snelle tegenaanval kwam De
Ham op 0 – 2. Een paar keer stonden paal en lat succes voor De Amstel in de weg. De Ham had wel succes, Blauw 2 maakte er 0–3 van. Na
drie-en een halve minuut moest
Yvonne V. naar de kant. Via de lat
ging het schot van De Ham over.
Niké veroverde bij het begin van het
tweede partje de bal. Een schot op
de lat werd door Hilde afgevangen.
en naar Colette gespeeld. Zij speelde Niké aan die op Kate passte,
waarop Kate een vrije bal meekreeg.
Diana, Mireille en Hilde probeerden
samen iets op te zetten, maar tevergeefs. Blauw 3 kon voor 20 seconden naar de kant, maar De Amstel
had geen succes. Blauw 2 vergrootte ruim een minuut voor de rijd de
voorsprong naar 0 – 4. Colette redde nog heel fraai bij een schot van
Blauw 6.
Bij het begin van het derde partje
had Niké opnieuw de bal. Haar pass
op Hilde kwam bij Colette terecht,

maar de aanval werd al vrij snel door
De Ham overgenomen. Een lange bal van Colette op Diana bracht
de 1–4 stand op het bord. Colette
moest een paar keer doeltreffend in
actie komen. Een mooie dubbel van
Diana en Kate stelde de laatste in de
gelegenheid te scoren (2 - 4) toen
Blauw 11 aan de kant zat.
Aanvallen
Toen Rianne aan de kant zat wist
Blauw 2 er 2–5 van te maken. Na
twee-en een halve minuut moest
Rianne opnieuw naar de kant en
nu profiteerde Blauw 9: 2–6. Colette
redde knap opeen schot van Blauw
13. Op zich mooie aanvallen van De
Amstel met weinig tussenstations
(Colette – Hilde –Mireille) eindigden
in de handen van keeper of gingen
over of naast. De laatste aanval van
dit partje liep via Colette, Hilde, opnieuw Colette, Yvonne V. en Diana,
maar eindigde bij de keeper.
Ninke haalde aan het begin van het
vierde partje de bal. Via Hilde kwam
de bal bij Kate die op de keeper
strandde. Hilde onderschepte een
aanval, maar succes bracht dit niet.
Een lange bal van Colette op Yvonne
V. werd door Blauw 11 onschadelijk
gemaakt. Hilde probeerde het maar
eens van afstand. Kate raakte de lat
en Colette moest handelend optreden om haar doel schoon te houden. Een snelle aanval via Colette en
Hilde kwam bij Kate die werd afgefloten wegens afhouden. Na tweeen een halve minuut had Blauw 11
succes met een hard schot van afstand: 2–7. Colette hield op mooie
manier een schot van Blauw 2. Diana kreeg nog een tijdstraf, maar
de Amsteldames verdedigden goed.
Vlak voor het eind kreeg Hilde nog
een mooie kans, maar zij werd vakkundig gemangeld tussen de keeper en Blauw 11.
Ondanks het verlies kunnen de Amsteldames trots zijn op hun prestatie. Met goed spel hielden zij de
schade beperkt. De Ham was sportief genoeg om te erkennen dat dit
een leuke en goede wedstrijd was.
Coach Elmer had deze wedstrijd genoeg te coachen, maar zal vast ook
trots op zijn team zijn.

