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Beleef dit weekend Alfa
bij Galleria Van Kouwen
Zondag open!

Vrijdag van 20.00 uur tot en met maandag 05.00 uur

Weekendafsluiting Zijdelweg
Uithoorn - De provincie NoordHolland legt een vrije busbaan voor
de Zuidtangent aan tussen het bus-

station Uithoorn tot nabij de kruising met de Legmeerdijk. Een onderdeel van de busbaan is een bus-

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 - 56 50 388
www.galleria-amsterdam.nl

Dit is Daisy
Daisy is als vermist
opgegeven door haar baas.
Bij verdwijning droeg het
dier een goudkleurig
bandje met steentjes.
Daisy is de naam van
deze 3 jaar oude poes,
die wordt vermist vanaf de
Aan De Zoom in Uithoorn.
Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact
op te nemen met de
Dierenbescherming:
via tel. 0297-343618

Vermist

slinger in de Zijdelweg ter hoogte
van de bustunnel weggehaald kan
worden. Het verkeer moet rekening
houden met verkeershinder en een
omleidingsroute tijdens de noodzakelijke weekendafsluiting.
tunnel ter hoogte van de Zijdelweg Van vrijdag 19 november 20.00 uur
in Uithoorn.
tot en met maandag 22 novemDe bustunnel is zover gereed dat de ber 5.00 uur is de Zijdelweg tussen
de kruising Prinses Christinalaan
en de Wiegerbruinlaan afgesloten
voor al het doorgaande verkeer. Dit
geldt ook voor fietsers en voetgangers. De Zijdelweg wordt teruggelegd op de oorspronkelijke plaats
en de openbare verlichting wordt
aangepast. Nadat het werk is afgerond kan het verkeer weer de normale doorgaande route over de Zijdelweg volgen. De omleidingsroute
loopt via de Prinses Christinalaan,
de Boerlagelaan, Alfons Arienslaan
en de Wiegerbruinlaan en is ter
plaatste met borden aangegeven.
De percelen van de aanwonenden,
de Renault garage en het tankstation blijven tijdens de afsluiting bereikbaar.

Auto uitgebrand

Werkgeversservicepunt
feestelijk geopend
Uithoorn - Afgelopen maandag,
15 november, hebben de wethouders van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel het Werkgeversservicepunt geopend. Het

Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Abcoude, De Ronde Venen,
Ouder-Amstel en het UWV Werk-

bedrijf. Ondernemers kunnen nu bij
één punt terecht voor al hun vragen
over vacatures, bemiddeling, scholing, proefplaatsing, subsidie en
personeel.

Uithoorn – Door nog onbekende
oorzaak ontstond er in de nacht van
donderdag op vrijdag jl. brand in
een busje dat geparkeerd stond aan
de Bieslook. Door de brand begon
het busje te rijden (rollen) en reed
gevaarlijk dicht naar de woningen.
Een boompje bracht het brandende busje tot staan. De snel aanwezige brandweer wist de brand snel
te snellen.
Foto: Ronald van Doorn

Succesvolle Sixties Night
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
13 november trad het Uithoornse Da
Capo’s Popkoor op tijdens de Sixties Night in het dorpshuis aan de
Kerklaan in De Kwakel. Samen met
de bands Get Back en One Trick Pony zong het koor drie kwartier lang
nummers over de roerige jaren zestig
uit hun repertoire van de afgelopen 5
jaar. Het werd een geweldige avond
vol met optredens van de verschillende bands en de bezoekers hadden al snel de voetjes van de vloer.
Het koor, dat extra werk had gemaakt
van de sixties outfits, werd begeleid
door hun dirigent Floor van Erp. De

Aankomst sint en pieten
een geweldig feest
Uithoorn – De aankomst van de
sint en zijn gevolg is afgelopen zaterdag weer een geweldig feest geworden in Uithoorn. Vele honderden
kinderen genoten van het goed ge-

organiseerde feest. Het weer was
geweldig. Geen spatje regen, niet
echt koud en een beetje wind. Precies zoals het bij zo’n feest moet
zijn. Sinterklaas en zijn pieten na-

men alle tijd om met de kinderen
een babbeltje te maken of met ze op
de foto te gaan.
Voor een uitgebreide fotoreportage
zie elders in deze krant.

vaste muzikanten van het koor, pianist Carwin Gijsing (tevens arrangeur
en bandleider), gitarist Johan Slager,
basgitarist Ruud Baron en drummer
JaiJai Vos werkten graag mee aan dit
jaarlijkse supergezellige evenement.
Johan Slager, ex-zanger en gitarist
van de beroemde sixties en seventies band Kayak, gaf zelfs een spetterend rock and roll gastoptreden voor
de enthousiaste Kwakelaars. Tot in
de late uurtjes werd er gedanst. Tegen 01.00 uur werd het feest besloten met een mooie versie van André
Hazes’ De Vlieger door de band One
Trick Pony en keerden de enthousi-

aste bezoekers huiswaartsDa Capo’s
popkoor heeft plaats voor nieuwe leden. Mensen die er over denken zelf
te gaan zingen kunnen vrijblijvend 4
repetities bijwonen om te kijken of
het ‘klikt’. Daarna volgt een auditie
waarin je je eigen partij moet kunnen zingen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Esther Visser van
het verenigingsbestuur via e-mail:
dacapo.popkoor@gmail.com. Na je
melding kun je 4 x op een donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur komen meerepeteren in het Buurthuis
van de buurtvereniging Amstelhoek
aan de Engellaan.
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openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

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

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

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en inkomen
openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

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

Wethouders gaan
huisvuil te lijf
In witte pakken gehuld en met beschermende handschoenen graaiden vrijdag jl. de wethouders Ria
Zijlstra van Uithoorn, John Levie
van Amstelveen en Barbera Veltkamp van Ouder-Amstel in huisvuil
dat op een grote sorteertafel werd
uitgestrooid. Plaats van handeling
was de gemeentewerf in Amstelveen. De drie wethouders assisteerden de vier echte afvalsorteerders

van Bureau Milieu & Werk uit Tilburg. Deze specialisten onderzoeken in opdracht van de drie gemeenten hoeveel afval burgers apart kunnen houden, zoals papier, glas, textiel en plastics, en wat nog in de grijze container of in de blauwe restafvalzak van Ouder-Amstel verdwijnt.
Want blijkbaar is afvalscheiden niet
voor iedereen een automatisme, zo
blijkt uit de sortering.

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

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.

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

ACtiviteiten KALenDer

u

De gemeente Uithoorn gaat het aanbieden van de afvalcontainers strenger controleren. Daarbij wordt met
name gelet op het ‘te vroeg’ buiten
zetten, het ‘te laat’ binnenhalen en
wat er wordt aangeboden. Verkeerd
aanbieden kan een boete opleveren
van tenminste € 60,-.

Wat zijn de regels voor het
buitenzetten en binnenhalen?

De containers mogen de avond voor
het ophalen na zonsondergang buiten op de opstelplaatsen worden gezet met de wielen naar de rijweg gericht. De containers moeten op de
dag van lediging weer binnen worden gehaald.
De afvalcontainers op de openbare weg leveren een rommelig straatbeeld op. Lege containers kunnen
met harde wind omwaaien of worden nog wel eens omgegooid door
vandalen. Met als gevolg dat de container tegen eigendommen aan kan
komen en men daardoor schade kan
oplopen. We willen daarom de periode dat containers langs de weg
staan zo veel mogelijk beperken

regels en tips voor
gf/restafvalcontainer

Afval moet worden aangeboden in

WerK in
uitvoerinG

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.
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

Op 15 november 2010 is in het gemeentehuis van Amstelveen het
Werkgeversservicepunt Amstel-Venen geopend door wethouder
Maarten Levenbach en zijn collega’s uit Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Abcoude en het UWV Werkbedrijf. Werkgevers kunnen hier terecht voor al hun vragen over vacatures, bemiddeling, scholing, proefplaatsing, subsidie en personeel.
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Activiteiten en evenementen

meer weten?

Werkgeversservicepunt
Amstel-venen geopend
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Gemeente gaat strenger
toezien op aanbieden
afvalcontainers

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

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
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A L Geme n e in For mAtie

CoLoFon
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

e

17 november 2010

17 nov.
19 nov.
19 nov.
19 nov.
19, 20 en
27 nov.
20 nov.
20 nov.
21 nov.
21 nov.
30 nov.
3 dec.
6 dec.
8 dec.
12 dec.
31 dec.
2011
1 jan.

Ondernemersevent, gebouw l’Oreal, 19.15 uur
Open huis Hobbyclub Fantasie ’83, dorpshuis De Quakel,
19.00-21.00 uur
COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de
Burght te Uithoorn, aanvang 20.15 uur. Wethouder Levenbach
woont concert bij.
Eindfeest Maand van de Verleiding in The Mix.
Toneelgroep St. Genesius speelt ‘Rust, Vrede en Flinterman’
in Dorpshuis De Quakel. Zaal open: 19.30 uur. Uitvoering begint om 20.15 uur. Entree: € 7,50.
Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij Gala aan de Amstel, Rechthuis
Concert koren United en Immanuel o.l.v. Rob van Dijk, De
Schutse, De Merodelaan, zaal open:19.15 uur. Aanvang:
20.00 uur (€`12,50)
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Open dag stichting CREA Uithoorn, Fort a/d Drecht, 13.0016.30 uur.
Informatiebijeenkomst De Kwakel, KDO Kantine, 19.30 uur.
Voltallige college van B&W aanwezig.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van multiprobleemgezinnen in stadsregio Amsterdam, Beurs van Berlage, 13.00 uur
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres Staat van de N-H
Jeugd 2010 in het Patronaat te Haarlem
Kerstmarkt in Dorpscentrum
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik
URKV Michiel de Ruyter, 11.30 uur

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

AFsLuitinG ZijDeLWeG
in verbAnD met
AAnLeG bustunneL

De provincie Noord-Holland legt een
vrije busbaan voor de Zuidtangent
aan tussen het busstation Uithoorn
tot nabij de kruising met de Legmeerdijk. Een onderdeel van de busbaan
is een bustunnel onder de Zijdelweg
door. Deze tunnel is nu zover dat de
slinger in de Zijdelweg boven de tunnel weggehaald kan worden. Om de
Zijdelweg daar te ontslingeren moet
de weg tijdelijk afgezet worden.

Afsluiting van 19 tot
22 november 2010

Van vrijdag 19 november 20.00 uur
tot en met maandag 22 november 5.00 uur is de Zijdelweg tussen de kruising Prinses Christinalaan en de Wiegerbruinlaan afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
Dus ook voor fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid en
moet daarbij rekening houden met
verkeershinder. De omleidingsroute loopt via Prinses Christinalaan,
Boerlagelaan, Alfons Ariënslaan en
Wiegerbruinlaan en is met borden
aangegeven. De huizen langs het
afgezette weggedeelte, de Renault
garage en het tankstation blijven tijdens de afsluiting bereikbaar.
Vragen kunt u per e-mail stellen aan
de heer E. van Bezeij, projectleider:
busbaanuithoorn@noord-holland.nl

reConstruCtie
ZijDeLWeG

Vanaf 15 november beginnen de reconstructiewerkzaamheden aan de
Zijdelweg. Deze reconstructie houdt
verband met de aansluiting op de
nieuwe N201.

de door de gemeente verstrekte afvalcontainers. Los afval of afvalzakken die naast de containers staan
worden niet meegenomen. Aarde,
puin, zand of autobanden horen niet
in de container. Dit zijn enkele belangrijke regels. Alle regels en tips
over het aanbieden van afval kunt
u vinden op www.uithoorn.nl onder
huishoudelijk afval of in het Milieuen afvalkatern van de gemeentegids. De gemeente gaat de komende tijd strenger controleren op het
naleven van deze regels.

Controle door
gemeentesurveillanten

In het voorjaar van 2009 zijn de gemeentesurveillanten begonnen met
het controleren van het te vroeg buiten zetten of te laat binnenhalen van
de containers. Bewoners die hun
container buiten de toegestane periode op straat hadden geplaatst,
kregen tot nu toe alleen een waarschuwing. Maar vanaf nu zal er worden bekeurd. De kosten van het proces-verbaal zijn €60,- plus de administratiekosten van het Centraal
Juridisch Incasso Bureau (CJIB )
à € 6,-. En zoals u hierboven hebt
kunnen lezen zullen de surveillanten
ook controleren op de inhoud van de
containers.

omleiden fietsers

Tijdens de reconstructie aan de Zijdelweg is het noodzakelijk om de
fietsers die gebruik maken van het
fietspad langs de Zijdelweg om te leiden. Om fietsers niet te veel te laten
omrijden overbrugt de aannemer de
watergang tussen Van Deyssellaan
en Randweg Oost. Het fietsverkeer
richting Amstelveen wordt via Tesselschadelaan, Willem Klooslaan,
Van Deyssellaan en Randweg Oost
geleid. De omleiding is door borden
aangegeven. Deze route wordt ook
in de gladheidbestrijding meegenomen.

HoLLAnDse DijK
tijDeLijK AFGesLoten

De Hollandse Dijk is op vrijdag 19
november ter hoogte van de (verlengde) Amsterdamse weg de hele
dag afgesloten voor autoverkeer. De
omleidingsroute wordt aangegeven
met borden. De afsluiting is noodzakelijk vanwege werkzaamheden
ten behoeve van de nieuwe N201.
Op deze dag zullen in opdracht van
de Provincie Noord-Holland de liggers voor een brug over de Hollandse Tocht en Hollandse Dijk worden
geplaatst. Fietsers en voetgangers
houden vrijwel steeds doorgang tijdens de werkzaamheden. Alleen tijdens het daadwerkelijk plaatsen van
de liggers worden zij tijdelijk kort tegengehouden..Als u na het lezen
van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met Anica Kortland: 06532 50 225. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten of opmerkingen over de werkzaamheden dan
kunt u contact opnemen met Barbara Goudsmit: 06-5138 8980 of:
goudsmitb@noord-holland.nl. Meer
informatie over de nieuwe N201
vindt u op: www.n201.info.
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A L GE M EN E IN F OR MA TIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de
raad van Uithoorn op donderdag 18 november 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met de Raadsvergadering. Na een korte schorsing volgt om 20.40 uur het informatief beraad.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

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

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING RAAD
UITHOORN 11 NOVEMBER 2010
In de raadsvergadering van 11 november 2010 heeft één burger gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Het onderwerp betrof een onderkomen
voor het buurtbeheer in De Legmeer.
De raadsvergadering stond geheel in het teken van de behandeling van de
programmabegroting 2011 en de tweede voortgangsrapportage 2010.
Er was geen informatief beraad, maar uitsluitend behandeling van deze onderwerpen in het Politiek Debat en Stemmingen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen en moties aangenomen:
• Programmabegroting 2011;
• Tweede voortgangsrapportage 2010;
• Begrotingswijziging nr. 05
• Opheffen geheimhouding De Scheg
• Bekrachtiging geheimhouding realisatieovereenkomst Beleef Buitendijks
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 18 november 2010. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de grifﬁe (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Informatief Beraad

Voorzitter: A.C.M. Smits

1

1.1

1.2

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 18 NOVEMBER 2010

1.3

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 18 november 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 4 en 11 november 2010
Ingekomen stukken tot en met week 44
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

19.30 uur

Politiek debat

3.
3.1

3.2

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Samenwerkingsovereenkomst Europarei (RV10.49)
De raad discussieert over de ontwikkelingen in de
Europarei en de samenwerkingsovereenkomst die in dat
kader is gesloten met Woongroep Holland
(zie raadsbrief 27 september 2010). Doel: politiek debat.
Kredietverstrekking aankoop van de Scheg (RV10.73)
Het college vraagt om het beschikbaar stellen van een
krediet voor de aankoop van De Scheg.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing politiek beraad fracties

1.5
19.40 uur
19.50 uur

20.15 uur

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Sluiting openbare vergadering

1.6

1.7

20.25 uur

Stemmingen
4.1

1.4

20.30 uur
20.35 uur

1.8

Opening - Agenda Informatief Beraad
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Stand van zaken N201
Op verzoek van raadslid Keimes informeert het college
van b&w de raad over de stand van zaken bij de
werkzaamheden aan de nieuwe N201.
Doel: informatie aan de raad.
Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst
Beleef Buitendijks (RV10.71, presentatie)
Het college stelt de raad in de gelegenheid wensen en
bedenkingen te uiten t.a.v. de kooprealisatieovereenkomst
en geeft bovendien een presentatie over het proces van
de prijsvraag. Doel: informatieve bespreking in de raad en
met het college van b&w ter voorbereiding op politiek debat
en besluitvorming.
Voorbereidingskrediet Dorpscentrum (RV10.70)
Het college stelt voor om het plan van aanpak en
bijbehorende kostenraming vast te stellen en vraagt ook
om het beschikbaar stellen van een krediet. Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college van b&w
ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Beleidsplan openbare verlichting (RV10.69)
Het college stelt voor om het beleidsplan openbare
verlichting 2011-2020 vast te stellen. Doel: informatieve
bespreking in de raad met het college van b&w ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Samenwerkingsovereenkomst Legmeer West
fase 3 (RV10.68)
Het college stelt de raad in de gelegenheid wensen en
bedenking te uiten t.a.v. de samenwerkingsovereenkomst.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Voorgenomen fusie Woongroep Holland en
Eigen Haard (RV10.74)
De betrokken gemeenten zijn vanuit het Ministerie
verzocht om t.a.v. de voorgenomen fusie zienswijze
kenbaar te maken. Doel: informatieve bespreking in de
raad met het college van b&w ter voorbereiding op politiek
debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad

20.40 uur

20.50 uur

21.05 uur

21.40 uur

22.10 uur

22.30uur

22.45 uur

23.15 uur

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
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 december 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel.: 0297-513111.
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober
t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”. Inzageperiode: 29 oktober t/m 24
november 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 18a, aanvraag vergunning voor carport opbouw en dichtmaken;
plaatsen zonneboilers. Ontvangen 8 november 2010
- Jaagpad eilandje aan de Ringvaart tussen nummer 7 en 9, aanvraag vergunning voor het oprichten van een recreatiewoning.
Ontvangen 10 november 2010
- Het Fort nabij nummer 27, aanvraag vergunning voor plaatsen van een werkbrug. Ontvangen 9 november 2010
Meerwijk-West
- Sneeuwgans 20 en 22, aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de hal/
entree met luifel. Ontvangen 5 november 2010
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 12, aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning. Ontvangen 9 november 2010
VERLEENDE (OMGEVINGSVERGUNNING)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 27, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning.
Beroep: t/m 29 december 2010.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 13D, vergunning voor het plaatsen van gevelreclame.
Bezwaar: t/m 21 december 2010.
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek
voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling in juni 2011.
Bezwaar t/m 22 december 2010
- Vergunning aan Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek
voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling in december 2012.
Bezwaar t/m 22 december 2010

VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN ROLAND HOLSTLAAN EN
ANNA BLAMANLAAN ALS 30 KM/UUR-ZONE
Burgemeester en wethouders (B&W) van Uithoorn hebben besloten de Roland
Holstlaan en de Anna Blamanlaan aan te wijzen als 30 km/uur-zone door het
plaatsen van bord A1 uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Op 7 juli 2009 hebben B&W besloten een maximumsnelheid van 30 km/uur in te
stellen in de Heijermanslaan, tussen Arthur van Schendellaan en Anne Franklaan.
Deze 30 km/uur-zone wordt nu uitgebreid, zodat ook in de Roland Holstlaan en
Anna Blamanlaan een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
De voornaamste reden om hiervoor te kiezen is de verkeersveiligheid in dit gebied. Bovendien hebben de Roland Holstlaan en Anna Blamanlaan slechts een
functie voor verkeer dat zijn bestemming of herkomst heeft in dat gebied. Dit zogeheten verblijfsgebied wordt voor autoverkeer en voor (brom)ﬁetsers ontsloten
door de Arthur van Schendellaan en Wiegerbruinlaan. Deze wegen hebben een
gebiedsontsluitingsfunctie.
Poortconstructies
Bij de toegang tot een 30 km/uur-zone wordt de overgang tussen enerzijds de wegen met een verkeersfunctie en anderzijds de wegen in het verblijfsgebied gemarkeerd door een poortconstructie. Er zijn twee poortconstructies aangelegd: bij de
kruising Heijermanslaan/Anne Franklaan en bij de kruising Heijermanslaan/Arthur
van Schendellaan. Een derde poortconstructie wordt aangelegd bij de kruising Arthur van Schendellaan/Roland Holstlaan.
Plateaus
Om de 30 km/uur-zone fysiek vorm te geven zijn op de Heijermanslaan twee plateaus aangebracht: één op de kruising Heijermanslaan/Roland Holstlaan en één
op de kruising Heijermanslaan/Anne Franklaan. Een derde plateau wordt aangelegd op de kruising Arthur van Schendellaan/Roland Holstlaan.
VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten aan de heer J.B. Nollen een collectevergunning te verlenen om op 12 december 2010 tijdens de kerstmarkt namens S.W.H.U te collecteren voor Thamer Thuis.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 23 december 2010 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel is het mogelijk
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 twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
1. M.C.M. Tuning, C. Verolmelaan 212, Uithoorn (Auto-onderhoud, restauratie
en tuning van metaalbewerking);
2. Praktijkschool Koningin Emma, Legmeerplein 39, Uithoorn (nog op te richten).
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 17 november 2010
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Waarom moet de
bussluis in Meerwijk
open?
Het college weet het niet. Het enige argument
volgens wethouder Levenbach is ‘omdat het in
het UVVP (Uithoorns Verkeers- en VervoersPlan)
staat’. Maar wat zit hier eigenlijk achter?
Geschiedenis
In 1987 werden de laatste woningen in Meerwijk
Oost afgebouwd, o.a. aan Eems, Eendracht en Flevomeer. In 1989 begon men met de bouw van de
eerste woningen in Meerwijk West.
In 1991 kwam het winkelcentrum Amstelplein,
volgens de gemeente bedoeld voor de inwoners
van heel Meerwijk. De winkeliers die zich met
mooie beloften van een groot klantenpotentieel
hadden laten verleiden om zich daar te vestigen,
begonnen al snel te klagen. Door de knip in de
Laan van Meerwijk ter hoogte van de groenstrook
(waar thans de bussluis ligt) zouden potentiële klanten de kortere weg naar het Zijdelwaardplein nemen, zodat de beloofde bezoekersaantallen op geen stukken na werden gehaald. Winke-

liers gingen failliet of vertrokken. Dat het gebrek
aan bezoekers met name werd veroorzaakt door
een te beperkt aantal winkels en de onaantrekkelijke uitstraling van het winkelcentrum, werd voor
het gemak maar even over het hoofd gezien.
Onder druk van de winkeliers heeft men toen het
plan opgevat de bussluis open te stellen voor verkeer, zodat de inwoners van Meerwijk West wellicht de kortere weg naar het Amstelplein zouden gaan verkiezen boven de weg naar het Zijdelwaardplein.
Naar buiten toe werd als reden gegeven dat er
vrijer verkeer mogelijk moest zijn tussen de beide
Meerwijken, zodat bewoners onderling meer contact met elkaar zouden kunnen hebben. De bewoners zagen dit echter heel anders en kwamen
in actie. Uiteindelijk heeft de toenmalige raad dan
ook van het plan afgezien omdat zij tot de conclusie was gekomen “dat er geen maatschappelijk
draagvlak aanwezig was” voor openstelling.

Wanneer komt er
eens een einde aan de
warboel rond Uithoorn

Nieuwe poging
Vreemd genoeg heeft het college van burgemeester
& wethouders thans blijkbaar het idee opgevat dat er
nu wél maatschappelijk draagvlak is voor openstelling, daar men het nu opnieuw probeert.
De manier waarop dit wordt geprobeerd, verdient zeker de schoonheidsprijs niet. Het college blijft verkondigen dat de bussluis opengesteld gaat worden
en dat de gemeenteraad dit al besloten heeft door
het vaststellen van het UVVP. Maar in het UVVP, en
het bijbehorende uitvoeringsprogramma, is alleen de
mogelijkheid genoemd om de bussluis open te stellen. Dus de raad moet nog besluiten of de bestaande situatie gewijzigd wordt.
Maar omdat het college haar zin wil doordrijven
kwam men met het (uiteindelijk onder druk van bewoners ingetrokken) plan een proef met openstelling
te doen. En de nieuwste poging is nu aan de orde: nu
maar vast het bestemmingsplan wijzigen, zodat na
omlegging van de oude N201 het besluit tot openstelling snel is te nemen. Dat er beloofd is aan de
bewoners om eerst nog via een Klankbordgroep te
kijken of openstelling milieu- en verkeerstechnisch
wel veilig mogelijk is, dat wordt gemakshalve maar
even vergeten. Er zijn wat onderzoeken gedaan, en
de Klankbordgroep zal er ook wel komen, maar men
heeft op de inloopavond afgelopen woensdag 10 november al aangegeven voor overschrijding van bijvoorbeeld geluidsniveaus wel een oplossing te zien
in het eenvoudigweg aanvragen van ontheffing.
Geschiedenis herhaalt zich
Waarom nu toch wéér een poging dat te doen waar
heel veel bewoners van Meerwijk nog steeds vierkant tegen zijn? De geschiedenis herhaalt zich, zo
blijkt dan. Want als de N201 straks is omgelegd en
de knip in de oude N201 ter hoogte van de Laan
van Meerwijk een feit is, dan wil het college van het
Amstelplein en Oude Dorp samen één groot nieuw
dorpscentrum smeden. Met veel overdekte winkelmogelijkheden waar men kan “funshoppen” zoals
bijvoorbeeld in Hoofddorp of Amstelveen. En dan
moeten naar dat nieuwe winkelcentrum natuurlijk
zoveel mogelijk wegen leiden opdat potentiële klanten maar niet richting Hoofddorp of Amstelveen (of
zelfs Mijdrecht) verdwijnen.
Jammer
Het is jammer dat men niet inziet dat de oude N201

straks gewoon een prima route richting Amstelplein
wordt vanuit Meerwijk West en het nieuw te bouwen Park Krayenhof. En dat heel veel bewoners van
Meerwijk West al jaren met plezier via de bussluis op
de fiets naar het Amstelplein te gaan en niet zitten te
wachten op een doorgaande autoroute via de slingerende Polderweg en Laan van Meerwijk.
Procedure
Tot 24 november a.s. is het voorontwerpbestemmingsplan in te zien, o.a. bij de gemeente zelf, en kan
men hierop aan de gemeente een schriftelijke reactie geven. Hierop zal een standpunt worden ingenomen; vervolgens wordt het (eventueel aangepaste)
ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die formele ter inzagelegging kan iedereen gedurende die zes weken zijn zienswijze met
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan aan de
gemeenteraad kenbaar maken. Wij raden iedereen
aan daar gebruik van te maken!
Geen zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan betekent dat u in de volgende fase van dit traject geen recht meer hebt om bezwaar of beroep
tegen het ontwerpbestemmingsplan aan te tekenen! Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd, zullen wij dit zoveel mogelijk onder de
aandacht proberen te brengen, ook door een bericht
te sturen aan de bij ons bekende e-mailadressen.
Zie ook de site van de gemeente wat betreft plan en
procedures: www.uithoorn.nl
Sluit u aan!
Verder zouden we graag zien dat iedereen die tegen
openstelling is, zich bij ons aansluit. Wij houden via
de mail iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en vernemen ook graag van eenieder die bij ons
is aangesloten welke bezwaren zij de gemeente hebben gezonden.
Wij zullen die bezwaren dan bundelen en als comité namens heel veel belanghebbenden ook nog een
keer aan het college en de raad voorleggen.
Het e-mailadres luidt:
bussluis.uithoorn@gmail.com
Comité bussluis
Malou Volkers, Maarten de Wilde
en Harry Huisman

Sint Maarten
Er wordt lukraak maar steeds meer afgesloten
met alle gevolgen van dien. Alleen al op de Zijdel
weg heb je te maken met 5 stoplichten, o.a. al enige maanden voor de bustunnel waar mijns inziens
makkelijk wel auto’s elkaar zouden moeten kunnen passeren. Maar de grootste ergernis is het
afsluiten van de Randweg. Volgens de Informatie
van de gemeente zou dat tot week 42 zijn. Maar
helaas, we zitten nu al in week 46 en de Randweg
is dus al ruim 4 maanden afgesloten. Met als gevolg dat het ook extra druk is op de N201. Waarom kan de weg nog niet vrijgegeven worden, er
zouden ook tijdelijk netten onder dat gedeelte
van de fietsbrug gehangen kunnen worden, zodat bewoners van de Legmeer en grotendeels Zijdelwaard weer via de Randweg naar de Poelweg
en de Noorddammerweg kunnen rijden i.p.v. de

Randhoornweg, de kronkellaan waar het bijzonder druk is met de schooltijden, omdat er zoveel
auto’s 4 keer per dag rijden om de kinderen naar
de brede school te brengen. Daarbij komt nu ook
nog eens het afsluiten van de Noorddammerweg
richting Amstelveen, waardoor de mensen totaal
niet meer weten waar ze heen kunnen. Ook op de
Legmeerdijk is het nu al een warboel met fileleed
en we zijn er nog lang niet, want ook richting Amstelveen is nog aan de beurt. Waarom niet eerst
eens een paar gedeeltes afmaken in plaats van de
hele boel op de schop te gooien .
Is wonen nog leuk in Uithoorn ??
W. Zijdel, Wederik 19
tel. 0297-568543

Uithoorn - Vaak regent het op 11 november, maar dit
jaar was het helemaal bar en boos!!
Storm, regen, onweer, van alles kwam voorbij!!!
Jammer hoor, de kinderen hadden allemaal zo hun
best gedaan om een mooie lampion te maken op
school!!
En daar zat iedereen dan te wachten met bakken
snoep tot de kindjes zouden komen om hun een lekkernij te geven
In de Ebro, en waarschijlijk ook elders, bleef het verdacht stil, ineens een bliksemschicht, een rollende
donder, regengekletter tegen de ramen.
Dan ineens toch de voordeurbel en daar staan twee
buurkindjes in de stromende regen dapper hun lied-

jes te zingen. Even later nog een buurjongetje, helemaal verregend en wel, maar toch stug zijn liedje zingend, geweldig!!!
Dan blijft het stil tot kwart voor acht en weer de bel en
daar staat kleindochter Rachel uit de naburige straat
de Eger met haar vriendjes en vriendinnetjes op de
stoep vrolijk hun liedje te zingen, ze hebben pret voor
tien.
Het is net even droog gelukkig!! en dan is het Sint
Maarten-feest afgelopen!
Jammer, we hopen maar dat het volgend jaar beter
weer zal zijn.
Annie ten Kate
Uithoorn
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‘Staatsiefoto’ medewerkers op een Russische tank

Rijden met ‘gestickerde’ Trabantjes door Boedapest

25 JAAR ADVISOR ICT SOLUTIONS...
Reclamebord van de eerste vestiging in 1985

Mijdrecht - Donderdag 11 november vierde Advisor
ICT Solutions aan de Rendementsweg uitbundig het
25-jarig bestaan van de onderneming. Eén en ander
werd tot uitdrukking gebracht in de vorm van een
feestavond in een daartoe opgezette grote partytent ‘voor de deur’ waar ruim 500 genodigden blijk
van hun belangstelling gaven. Daaronder de naaste
familieleden van oprichter Ab Haveman (51), medewerkers met hun aanhang, vrienden, klanten, leveranciers en andere zakenrelaties van het bedrijf.
Zij werden onder andere getrakteerd op een voortreffelijk winterbuffet, geheel verzorgd door Frans
Versteeg van de gelijknamige speciaalzaak in groenten- en fruit op Bozenhoven. Later die avond werd
door Ab Haveman een cheque van € 7.500 overhandigd aan Sander Schavemaker van Oxfam Novib die
microfinanciering bij het opstarten van kleine bedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk maakt. Het
weekend ervóór trakteerde Advisor ter ere van het
jubileum alle medewerkers op een weekendje Boedapest, waar allerlei leuke activiteiten werden aangeboden, zoals het rijden met een Russische tank in
ruw terrein en met Oostduitse Trabantjes door Boedapest, waarbij de auto’s voorzien waren van stickers
met Advisor erop.
NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR
Het bijzondere van Advisor is dat oprichter/eigenaar en
Algemeen directeur Ab Haveman in 25 jaar tijd dit ICTbedrijf heeft weten uit te bouwen van een éénmanszaak
tot een toonaangevende onderneming met 43 medewerkers. Het grote nieuws was wel dat Ab Haveman te
kennen gaf afstand te doen van zijn functie als Algemeen
directeur. Hij heeft die taak per 15 november overgedragen aan zijn opvolger, Eric van ’t Boveneind, woonachtig
in Heiloo. Beide heren kenden elkaar al langer op het zakelijke vlak. “Zelf keer ik terug naar de oorsprong van het
ondernemen binnen het bedrijf waar ik de functie van
Directeur business development ga vervullen.
Ik wil weer ondernemen, plannen maken, nieuwe markten voor onze producten verkennen en daarop inhaken,

ook in het buitenland. Minder bemoeienis met de zaken
van alle dag die de leiding van het bedrijf en personeelsaangelegenheden betreffen. Daar ben ik niet zo goed in
en Eric is het op het lijf geschreven. Wel blijf ik eigenaar
van het bedrijf, maar nu als gewoon werknemer waarbij
ik verantwoording schuldig ben aan de Algemeen directeur. Van verkoop van het bedrijf aan derden is overigens
geen sprake, dit om alle misvatting te voorkomen. Dus
vanaf 15 november ben ik net zoals de andere medewerkers gewoon bij Advisor in dienst,” laat Ab weten.
BEGONNEN ALS EEN EENMANSZAAK
Ab Haveman startte op 1 november 1985 als een rasechte ICT-er zijn bedrijf in de vorm van een eenmanszaak
op een zolderetage van 20 vierkante meter in de Burgemeester van Trichtlaan te Wilnis onder de naam Advisor
Automatisering. Daarvóór was hij in dat vak al een tijdje
werkzaam geweest bij SC Johnson.
In 1989 kocht hij een pandje in de Dorpsstraat, waar nu
‘Café De Buurvrouw’ is gevestigd. Omdat de zaken zich
uitbreidden en er ook medewerkers instroomden, werd
de ruimte te klein en verhuisde Advisor in 1996 naar een
grotere ruimte boven de HEMA in Mijdrecht. Daar bleef
men tot 2000 waarna het oog viel op het huidige 1.000
vierkante meter grote kantoor aan de Rendementsweg
dat toen kort daarvoor als een nieuwbouwpand was opgeleverd. Daar is het ICT-bedrijf tot op heden gevestigd
en telt inmiddels 43 gemotiveerde deskundige (vaste)
medewerkers.
“Zelf ben ik begonnen met online consultancy, maar
toen de PC algemeen gebruik werd breidde de dienstverlening zich als een olievlek uit. Je wordt groter en
krijgt ook steeds meer klanten. Het overkomt je gewoon
en daar hebben we gebruik van gemaakt,” vertelt Ab die
wijst op de drie afdelingen waarin Advisor groot is geworden en in verschillende deelgebieden een toonaangevend rol speelt.
DIT DOET ADVISOR
Advisor ICT Solutions heeft zich als het ware opgesplitst
in drie gespecialiseerde deelgebieden: 1. Data / IP Infrastructuur; 2. ICT Services en 3. Sierteelt software (MatchOnline). Het bedrijf behoort landelijk tot de grootste
Business Partners van KPN op het gebied van datacom-

municatie diensten.
De afdeling Data / IP Infrastructuur adviseert haar klanten (samen met KPN) op het gebied van MPLS (gesloten)
netwerken, glasvezel oplossingen, internetverbindingen, Housing (CyberCenter) en Hosting oplossingen.
Vanuit het Network Operating Center in Mijdrecht worden tevens ‘managed services’ aangeboden op het gebied van router- en serverbeheer. Naast adviestrajecten
bestelt Advisor de datacommunicatie opdrachten bij
KPN en bewaakt zij de leveringen.
De afdeling ICT Services is gericht op advies, aanleg,
onderhoud en beheer van kennisintensieve ICT infrastructuren. De focus hierbij is gericht op het leveren van
totaaloplossingen op het gebied van IT infrastructuur,
Windows migraties, netwerk beveiliging, mobiliteit, virtualisatie (server en desktop), applicatiebeschikbaarheid
en managed en hosted services. Deze dienstverlening
wordt landelijk gewaardeerd door veel middelgrote organisaties in diverse branches, waaronder: uitzend- en
detacheringbureaus, handel, industrie, transport en zakelijke dienstverlening.
Als derde wordt standaard handelssoftware ontwikkeld
(Match-Online) voor bedrijven die handelen in bloemen,
planten en aanverwante artikelen. Deze ketenoplossing
zorgt ervoor dat kwekers en kopers optimaal met elkaar
kunnen samenwerken zodat processen efficiënter verlopen, de verkopen stijgen en marges verbeteren. De software wordt inmiddels door meer dan 3.000 gebruikers
dagelijks gebruikt bij kleine en grote bedrijven zowel
nationaal als internationaal.
Voor meer informatie kan men terecht op de betreffende website www.match-online.nl. Advisor heeft
hiermee een sterke positie opgebouwd bij meer dan
125 bloemen- en plantenexporteurs in Nederland. Er is
Match-Online voor kopers en een versie voor kwekers.
De software wordt nog steeds verder geperfectioneerd,
ondermeer op het gebied van virtueel voorraden delen.
De bedoeling is dat de hele keten op termijn wordt gedigitaliseerd.

realiseren. Ook het personeelsbestand zal een uitbreiding ondergaan. Dat wil ik niet meer gaan begeleiden,
dat gaat Eric doen. Hij heeft daar jarenlange ervaring
in en vindt dat leuk om te doen. Hij is in staat om structuur in het bedrijf te brengen om nog verder te groeien.
Dat is nodig wil je groter worden. Dat is mijn terrein
niet, ik heb daar geen zin in. Na 25 jaar ben ik zelf aan
een nieuwe uitdaging toe; ik ben een creatieveling, een
uitvinder, een ondernemer en daar wil ik weer invulling
aan geven, maar wel binnen het bedrijf. Daarbij gaan we
een volgende fase in door nieuwe markten te zoeken en
de toepassingen daarvoor op te starten en verder uit te
werken. Ik ben nu 51 jaar en hoop de komende 15 jaar er
nog te kunnen uitslepen wat mogelijk is. Met behulp van
partners willen wij ondermeer onze software en bijbehorende dienstverlening ook in het buitenland introduceren en in de markt zetten. We gaan via marktonderzoek
kijken of de bestaande software zoals Match-Online ook
geschikt is voor andere producten, bijvoorbeeld binnen
de groente- en fruitsector, dus in de verssector. Maar
ook in het buitenland. Dat zie ik als een project en als
dat perspectief biedt rapporteer ik dat aan de Algemeen
directeur en het management team. Vervolgens wordt
bekeken in hoeverre er een de kans van slagen is en wat
de investeringen zijn. Uitgangspunt is daarbij dat Advisor ook in de nieuwe markten een dominante positie zal
gaan innemen. Pas dan kun je er geld in stoppen en de
beste worden. Te denken valt daarbij aan België, Duitsland, Frankrijk en Engeland waar ons oog op is gevallen.
Maar zelfs in Australië werken ze met onze software. Grote bedrijven hebben reeds te kennen gegeven interesse
te hebben.

Kortom, er liggen nog veel kansen in het verschiet en ik
zie de toekomst in dat opzicht dan ook met vertrouwen
tegemoet.” Aldus de nieuwbakken Directeur business
development die hoog opgeeft van de deskundigheid
van zijn medewerkers. Zij zijn over het algemeen al
lange tijd bij Advisor werkzaam en hebben hun draai
kennelijk gevonden. “Zonder hen waren wij niet het
DOMINANTE POSITIE
Ab: “Wij zijn voornemens verder te groeien met Advisor toonaangevende bedrijf van nu geworden. Met elkaar
en verwachten binnen nu en drie jaar een verdubbeling gaan we het bedrijf verder op de kaart zetten. Ik heb
van onze activiteiten en bijbehorende omzet te kunnen er zin in!”

Een cheque van 7.500 euro voor Oxfam Novib

Ab Haveman wordt
Directeur
Business Development

...VAN EENMANSZAAK TOT DOMINANTE
SPELER IN DE ICT BRANCHE
De medewerkers van Advisor gaan ervoor (foto: Kruyt)

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 17 november 2010

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
Gevonden
- Achterbos in Vinkeveen, rood kitten van ca. 6 weken oud.
- Bovendijk in Mijdrecht, donkere cyperse poes. Rug cypers en buik wit.
- Hoofdweg in Mijdrecht, grijs gestreepte kat.
- Artsveld in Vinkeveen, katertje van ongeveer 3 maanden oud.
Grijs cypers met witte buik.
- Dodaarslaan in Vinkeveen, cyperse kat met witte buik.
- Muyeveld in Vinkeveen, zwarte kat met witte bef en tenen.
- Veenweg in Mijdrecht, grijs/bruin konijn, nogal wild.
- Willisstee in Wilnis, grijs/ witte poes.
- Mijdrechtse Dwarsweg ter hoogte van waterzuivering in Wilnis, zwartwitte kat. Rug zwart en buik wit.
- Drechtdijk ter hoogte van cafetaria Trefpunt in De Kwakel, cyperse
poes met tijgerprint. Zij draagt een grijs/blauw lerenbandje.

EHBO afdeling Mijdrecht
start met nieuwe cursus
Mijdrecht - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO, afdeling Mijdrecht, start op woensdag
5 januari 2011 met een uitgebreide
basiscursus Eerste Hulp.

of meer informatie kunt u contact
opnemen met Toos van Dijk-Bauhaus via tel. 0297-286616 of e-mail:
aavandijkbauhaus@ziggo.nl

Tijdens deze cursus leert u onder
leiding van een deskundige kaderinstructeur in een aantal lessen verantwoord eerste hulp verlenen onder diverse omstandigheden. In deze cursus zijn opgenomen de onderdelen ‘Reanimatie en gebruiker
AED’ en ‘Verbandleer en kleine ongevallen’.
De cursus bestaat uit 13 woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De
cursuskosten bedragen 195,00 euro.
De cursus wordt afgesloten met een
examen. De minimumleeftijd voor
het volgen van een cursus is 15 jaar.
De cursus vindt plaats bij Walraven
B.V., Industrieweg 5, Mijdrecht.

Zaterdag kienen
bij Serviam

Info en/of aanmelden
Voor aanmelden voor deze cursus

Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de welbekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

Pepernotenroadshow
bezoekt Amstelplein

‘De Pepernotenroadshow, wat is
dat?’ zult u zich afvragen. Wel, dit
jaar voor het eerst gaat de school
van sinterklaas op tournee. Twee
van de beste pieten van Sinterklaas
laten zien hoe het er aan toe gaat op
de school van sinterklaas. De roadshow is doorspekt met meezingliedjes en interactieve spelletjes. De

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

FUN
Het belde zomaar bij hem op. We zaten ’s avonds in de binnenplaats van
een overheidskantoor in Wajir in een gezelschap rond de onderminister van
onderwijs van Kenia. “Wij doen het met FUN” sprak onze consulent toen de
minister zijn waardering voor de stichting uitsprak. De F staat voor Future:
Wat onze stichting doet is gericht op een betere toekomst. De U staat voor
Unity in approach: Eendrachtig. Wij willen in goede afstemming en samenhang met anderen werken. De N staat voor Needy: Wij richten ons vooral op
de allerarmsten. En het mooie is dat wij er ook veel “FUN”, plezier, voldoening aan beleven. We leren heel veel en ontmoeten veel bijzondere mensen
en we krijgen steeds meer respect voor de leefwijze van de nomaden, die
eeuwenlang met weinig middelen hebben kunnen overleven. Daar kan onze westerse consumptiemaatschappij nog veel van opsteken. Die “Unity in
approach” was in het begin knap lastig. We hadden geen idee welke organisaties bemoeienis hadden met Wajir. Evenmin wat de overheid voor plannen
had. En de overheid in Wajir had er ook niet veel benul van. Langzaam maar
zeker werd het plaatje duidelijker: er waren nauwelijks hulpverleningsorganisaties (NGO’s) actief in Wajir. Die avond werd de rolverdeling voor het onderwijs tot onze verrassing wel duidelijk:
* de overheid zorgt voor terrein voor scholen en betaalt de salarissen van
de onderwijzers;
* de Wereldbank zorgt voor de leermiddelen,
* het UN World Food Program zorgt ervoor dat de kinderen tenminste eenmaal per dag een maaltijd krijgen en
* onze stichting help bij de bouw van klaslokalen, toiletten, waterputten,
etc.
Uiteraard is het belangrijk dat je van elkaar weet wie wat doet en een van
onze Nederlandse partners- de STOUT-groep - helpt de lokale overheid bij
het in kaart brengen van alle activiteiten op het gebied van ontwikkeling.
Een andere klus voor deze groep is de advisering van de plaatselijke overheid bij de planning en de ruimtelijke ordening, iets wat Kenianen van nature niet echt beheersen. Een derde taak van Stout is het organiseren van de
gehandicapten om hen vervolgens in contact te brengen met de organisaties in Nairobi, zodat zij beter voor hun belangen kunnen opkomen.
Wat valt er veel te beleven en wat geeft dat een FUN.
Ad Groeneveld

Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 20 november organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KnA gebouw
aan het Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
het kienen begint om 20.15 uur.

Zaterdag primeur voor winkelcentrum!

Uithoorn – Aanstaande zaterdag
20 november beleeft Winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn een wereldprimeur. De Pepernotenroadshow
komt op bezoek.

Stichting Ontwikkelings

pieten geven dansles, zangles en
Spaanse les! Een favoriet onderdeel
van de show is het pakjesgooien in
een hele speciale schoorsteen.
Aan het einde van de show kunnen de kinderen tot 10 tellen in het
Spaans en ze weten wat het favoriete liedje is van de sint. Kinderen worden actief betrokken en een
aantal zal ook op het podium worden gevraagd.
Kortom: dat wordt een feest daar bij
Winkelcentrum Amstelplein
Schminkpieten
Het feest begint om 13.00 uur. Van
13.00 tot 16.00 uur kunnen de kinderen mooi geschminkt worden
door twee schminkpieten. Van 13.30
tot 14.15 komt de Pepernotenroadshow
Tussen 12.00 en 16.30 zullen de
strooipieten in het winkelcentrum
aanwezig zijn.

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

Gratis Peugeot WinterKlaarControle bij Hans Lammers
Regio - Bij Peugeot doen ze er alles aan om u en uw Peugeot veilig de winter door te krijgen. Aanstaande zaterdag 20 november begint bij Hans Lammers het winterseizoen. Dan wordt namelijk de WinterStartdag gehouden en kunt u met uw
Peugeot terecht voor een gratis WinterKlaarControle. De wintercontrole
is een visuele check van de auto op
28 punten. Na controle en eventuele
reparatie(s) krijgt u een startgarantie tot 1 april 2011. Hans Lammers zal
voor de komende maanden voor alle
Peugeot rijders deze controle zonder
kosten blijven uitvoeren. Belt u wel
vooraf even voor een afspraak.
Eventueel kunt u na goedkeuring van
de auto voor slechts 19,95 euro ook
een Peugeot Assistance contract afsluiten (inclusief dekking voor foutief
tanken, lekke band en verlies sleutel). Een jaar lang kunt u dan rekenen op pechhulp onderweg in binnen- en buitenland, 7 dagen per
week, 24 uur per dag.
Winterbanden Plan.
Om goed voorbereid te zijn op gladde winterwegen is het verstandig om
nu alvast na te denken over winterbanden. Bij temperaturen lager dan

7 graden Celsius verbeteren winterbanden aanzienlijk de grip bij het
rijden en wordt de remweg verkort.
Moderne winterbanden bieden tegenwoordig een prima rijcomfort.
Voor de kosten hoeft u het niet te
laten; Hans Lamers biedt u bijvoorbeeld een complete set winterbanden op velgen aan voor een Peugeot 107 voor 449,- euro (inclusief BTW
en montage).
Heeft u al winterbanden bij hen liggen? Bel dan snel om een afspraak
te maken om ze te laten monteren.
Uw zomerbanden hoeft u niet zelf
mee retour te nemen, deze blijven
bij Hans Lammers in de opslag liggen. Hiermee is uw Peugeot voorbereid op wat de winter gaat brengen.
Tijdens de WinterStartdag op 20 november maar ook de weken daarna,
op afspraak is de wintercontrole gratis. Tijdens de Winterperiode kunt u
bovendien bij hen terecht voor allerlei wintersvoordeel op o.a. accu’s,
winterbanden, sneeuwkettingen en
nog veel meer. Dus kom langs voor
de WinterKlaarControle bij Hans
Lammers, De Peugeot dealer voor
het Groene Hart met vestigingen in
Aalsmeer, Mijdrecht, Woerden en Alphen a/d Rijn.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 17 november 2010

Quadrijder uit Wilnis op
tv in de BZT Show

Mannen vallen in de prijzen
bij De Loods Casual Fashion
Mijdrecht - Bij De Loods Casual
Fashion in de Mijdrechtse Molenhof Passage is het komende week
leuk winkelen. Vooral de mannen
staan dit keer in het middelpunt
van de belangstelling. Maar ook de
echtgenotes die hun eega mee krijgen naar de winkel om wat nieuws
aan te schaffen, worden gefêteerd.
Wat is de bedoeling? “Op dinsdagavond 23 en donderdagavond 25
november gaan wij een Pall Mall
avond voor de mannen organiseren. Pall Mall, inmiddels PME Legend, is een kledingmerk voor mannen dat wij in de winkel aanbieden.
Op beide avonden is elke vrouw
met haar man of partner van harte
welkom om bij ons te komen winkelen. Wij doen dat onder het serveren van een hapje en een drankje, omlijst door een gezellig muziekje. We kleden die avonden dus feestelijk aan”, legt eigenaar Ron Wij-

burg uit. “Als beloning dat de dames
hun mannelijke partner mee weten
te krijgen, genieten zij 20 procent
korting op de hele damescollectie
in beide winkels. Dat geldt uitsluitend voor beide avonden! De man
krijgt bij aankoop van een jeansbroek van het merk Pall Mall er gratis een muts (waarde 24,95 euro)
of sjaal (waarde 34,95 euro) van dit
merk naar keuze bij. Daarnaast maken zij kans een leren jas van Pall
Mall te winnen ter waarde van 399
euro! Daarbij is er maar één de winnaar! Feitelijk zijn het dus ‘herenavonden’, maar daar willen wij de
dames ook van laten profiteren. Elk
belangstellend paar is welkom van
18.30 tot 21.30 uur. De prijswinnaar
wordt in week 49 op een nog nader
te bepalen tijdstip bekendgemaakt.
Vanzelfsprekend krijgt degene die
de leren jas heeft gewonnen persoonlijk bericht wanneer hij die hier

Een wijs cadeau!

in ontvangst kan komen nemen.” Aldus een enthousiastogende Ron, die
samen met zijn Petra en het gemotiveerde team van charmante medewerksters invulling aan de avonden
gaat geven.
Voor de mannen onder ons is er
met hun vrouwelijke partner dus
best wat te verdienen bij De Loods.
Kwestie van binnenlopen op een
van de avonden!
De Loods Casual Fashion biedt, zoals de naam al zegt, een breed scala aan betaalbare vrijetijdskleding,
waar naast kleding van PME Legend (het vroegere Pall Mall), eveneens een collectie van onder andere
Punky Fish, Only, Vero Moda, Vila en
Pieces accessoires in de schappen
ligt. Inmiddels is voor de dames het
bekende merk Tripper jeans weer
verkrijgbaar, waarop men tot het
einde van de maand november als
actie 20 euro korting krijgt.
de vragen was heel eenvoudig. Kinderen zijn een constante bron van
vragen, dat gaat hele dagen door.
En mensen vertellen vaak leuke
dingen. Zo vertelde een vriend bijvoorbeeld iets over de gemiddelde
lengte van Nederlanders, daar staat
nu een vraag over in het blok”, vertelt initiatiefneemster Margot Bouwens. Lastiger was het soms om
aan het goede antwoord te komen.
“Op sommige vragen wist ik ook het
antwoord niet. Zoals de vraag over
de remweg van een sneltrein, daar
heb ik de hulp bij ingeroepen van
iemand die bij ProRail werkt. Die
remweg is overigens wel indrukwekkend lang.”
Voor kinderen en…
Het blok is in eerste instantie gemaakt voor kinderen tussen de 10
en 13 jaar. “Uit ervaring weet ik dat
dat een lastige leeftijd is om betaalbare cadeautjes voor te verzinnen.
Ze willen geld of weten een hele
waslijst met grote cadeaus. Dit blok
is weer eens iets anders voor een
verjaardagsfeest en natuurlijk voor
de komende feestdagen. In de praktijk blijkt overigens dat ook oudere
kinderen en volwassenen het blok
kopen om aan elkaar de vragen
te stellen en te kijken wie het antwoord weet. Dat is leuk om te zien.”

Mijdrecht - Een cadeau waar kinderen hier én in Afrika wijzer van
worden, dat is het 100vragenblok.
Een scheurblok met 100 weetjesvragen over uiteenlopende onderwerpen: van mode tot muziek en van
hondenpoep tot techniek. De opbrengst van het blok gaat naar het
goede doel SchoolChild Africa. Ook
Boekhandel Mondria in Mijdrecht
draagt bij aan dit goede doel.
Boekhandel Mondria aan de Lindeboom 11 in Mijdrecht draagt bij
aan het goede doel door vanuit een
MBO-gedachte het 100vragenblok
in het assortiment op te nemen.

MBO staat daarbij voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Nelie
Groenendijk, directeur/eigenaar van
Mondria, zegt daarover: “Omdat ook
wij graag bijdragen aan een betere
wereld, bieden we het 100vragenblok te koop aan in onze winkel in
Mijdrecht. Zo tonen wij als winkelier
onze maatschappelijke betrokkenheid en dragen we een steentje bij
aan het goede doel.”
Weetjes
In het 100vragenblok staan honderd
vragen en antwoorden over van alles en nog wat. “Het verzinnen van

Goede doel
De opbrengst van het blok gaat
naar SchoolChild Africa. Deze stichting zet zich in voor (wees)kinderen
in Afrika. De stichting doet dat door
verschillende projecten te steunen zoals een weeshuis, een basisschool, een boerderij en een school
waar kinderen vanaf 16 jaar een vak
kunnen leren en tegelijk een bedrijfje kunnen starten.
Het 100vragenblok is voor 7,95 euro te koop bij Boekhandel Mondria
aan de Lindeboom 11 in Mijdrecht.
Kijk voor meer informatie of online
bestellen op www.100vragenblok.nl.

Praten over reddingsbrigade
Mijdrecht - Volgende week donderdag 25 november komt in Gebouw Irene aan de Kerkstraat in
Mijdrecht de heer Bloos uit Nieuwkoop aan eenieder die geïnteresseerd is iets vertellen over de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. Deze Maatschappij
is er speciaal voor mensen in nood
op zee.
De heer Bloos doet dit aan de hand
van een bedrijfsfilm. U wordt van
harte voor deze avond uitgenodigd.
De deur staat wijd open. en de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

Wilnis - Adrie van Ieperenburg uit
Wilnis is uitgenodigd om deel te
nemen aan de BZT show van aanstaande zaterdag. In de show komen
3 jongens aan bod die de wens hebben om op een quad te mogen rijden. Adrie van Ieperenburg van A&A
van Iep is samen met twee andere enthousiaste quadrijders naar de
studio getogen. In de studio heeft
eerst de presentatrice Jetske van
den Elsen haar opwachting gemaakt
met een elektrische mini-quad van
Adrie en de drie jongens gevraagd
wat hun wens was. Hun wens was
om ooit eens op een heel grote quad
te mogen rijden en hun teleurstelling was toch wel groot toen de miniquad binnen kwam rijden. Daarna kwamen de drie mannen met hun
grote quads de studio in rijden om
de drie jongens op te halen. Een big
smile verscheen op de gezichten.
Buiten kregen de jongens een helm
op en zijn er opnames gemaakt. Ze
konden op een parcours inclusief
een schuine helling diverse rondjes
afleggen. De uitzending is komende zaterdag 20 november te zien om
17.45 uur op Z@PP tv, Nederland 3.

Groep 8 van de Willespoort en
wethouder Dekker tonen respect
De Ronde Venen - Op donderdag
11 november was het de Dag van
Respect.
Kinderen en volwassenen in heel
Nederland gingen met elkaar over
respect in gesprek. Op OBS Willespoort praatte wethouder Jacques
Dekker met de leerlingen van groep
8 over wat respect inhoudt en vertelde hij zijn persoonlijk verhaal
daarover.
De kinderen hadden zich goed
voorbereid door in de afgelopen tijd
veel krantenartikelen te verzamelen
over dit onderwerp.
Na afloop was de conclusie duidelijk: door respectvol met iemand om
te gaan laat je blijken dat je iemand
accepteert en waardeert zoals hij of
zij is, ondanks de verschillen die er
bestaan.

Dorcas Voedselactie in De Roeping
levert dertig pakketten op
Wilnis – De Dorcas Voedselactie
heeft landelijk zo’n 53.000 voedselpakketten opgeleverd.
Daarmee is het aantal ingezamelde
pakketten opnieuw licht gestegen
ten opzichte van vorig jaar.
De actie in ‘De Roeping’ in Wilnis leverde 30 voedselpakketten en 158
euro op. De vrijwilligers die zich
voor deze actie inzetten, zijn zeer
tevreden met de opbrengst. Op dit
moment wordt al het ingezamelde
voedsel in acht sorteercentra gesorteerd.
Zeker 20.000 pakketten zullen nog
voor kerst worden verspreid in OostEuropa.

Een voedselpakket van Dorcas betekent in die omstandigheden een
steuntje in de rug en is een bemoediging dat de mensen er niet alleen

voor staan. We zijn heel dankbaar
voor de inzet van al die duizenden
vrijwilligers en voor de grote opbrengst.’

‘Mensen in landen als Oekraïne,
Moldavië, Roemenië en Albanië zien
enorm op tegen de winter’, aldus
Dorcas-directeur Ruud van Eijle.
‘Veel mensen zijn arm en hebben
nauwelijks geld om hout te kopen
voor de kachel. Huizen zonder centrale verwarming, zonder warme
douche, te weinig eten, geen toilet
in huis, geen wateraansluiting en ga
zo maar door.

Poppentheater voor peuters Dribbel
De Ronde Venen - Voor de peuters
van Dribbel was het deze week wel
een heel bijzondere speelmiddag.
Zij hadden namelijk een uitje naar
een echt poppentheater!
In het gebouw van Present hadden
zij een brede school-activiteit, georganiseerd door De Baat. Ze konden
genieten van het verhaal van Willem Wout die samen met zijn mama
kleertjes gaat kopen. En Baboen,
zijn beer, mag mee. Kleren passen
is voor elke peuter (en zijn mama)
een hele gebeurtenis en dat gold
ook voor Willem Wout! Samen met
zijn beer gaat hij op onderzoek in de
winkel totdat mama hem meetrekt
en ze na een heerlijk ijsje weer met
de bus naar huis gaan. Maar dan…..
o jee, beer Baboen is vergeten! Gelukkig komt het allemaal goed en
wordt beer Baboen gevonden in
het poppenwiegje in de winkel. Willem Wout geeft hem gauw een zoen.
Eerst een zoen en dan een standje:
Lieve, stoute Beer Baboen!
Waarna de peuters, opgelucht dat
de beer weer gevonden was, weer
heerlijk verder gingen met spelen bij
Dribbel.
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Hoge scores bij BVU
Uithoorn - Op maandag 8 november speelde BVU de 4e ronde in de
2e parencompetitie. Over de helft
inmiddels en de contouren beginnen zich te vormen. De uitslagen:
A-lijn:
1 Stenny Limburg &
Herman Limburg
60,00%
2 Ans Breggeman &
Lia Guijt
59,58%
3 Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
53,75%
4 Tineke van der Sluijs
& Marcel Dekker
52,92%
Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
52,92%
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
52,92%
B-lijn:
1 Monique Verberkmoes &
Corry van Tol
2 Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem
3 Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
4 Riki Spook & Hans Geels
5 Loes Kroon &
Theo Vermeij

63,36%
62,29%
59,14%
57,77%
56,67%

6 Nel de Ruiter &
Coby Buskermolen
7 Greet Stolwijk &
Henk Stolwijk
8 Bep de Voijs &
John de Voijs

54,05%
52,68%
51,19%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer meespelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Ze houden van viertallen
bij BV De Legmeer
Uithoorn - Een recordaantal van
twintig equipes ging van start voor
de eerste avond viertallen bij Bridge
Vereniging De Legmeer.
De in totaal tachtig bridgers zijn verdeeld over drie lijnen van respectievelijk acht viertallen voor de A en Blijn en vier voor de C.
Viertallen vereist een wat andere
tactiek, waarbij het uitbieden van de
manche vooropstaat en het missen
ervan soms desastreuze gevolgen
kan hebben.
In de A-lijn ging het viertal Lesmeister verblindend van start door
die van Ten Brink met een score
van 24 tegen 6 volledig in te pakken. Ook Lijnie Timmer en de haren
deden het prima met eveneens een
resultaat van 24 en dit dan ten koste van Visser, voor wie eveneens het
restant van 6 overbleef.
Van de Zeeuw deed hier nauwelijks voor onder met 23 punten en
Schavemaker bleef mooi bij de beste helft met een overwinning op Egbers van 18 tegen 12.
In de B-lijn stak de ploeg van De
Jonge met 24 punten ruim boven
de anderen uit. Van de Roest volg-

de keurig op de tweede plaats met
20 en Van Praag en de zijnen legden beslag op de derde plaats met
17 punten.
De plaats halverwege werd gedeeld
door de vierspannen van Van Liemt
en Breggeman. Spectaculaire spellen, gewaagde biedingen, tactisch
uitspelen en enkele misslagen zorgden voor een zinderende spanning.
Na het optrekken van de kruitdamp
bleek Van Liemt een zo minieme
voorsprong te hebben bedongen,
dat de stand in een draw van 15 tegen 15 eindigde.
In de C-lijn was het viertal Tromp
de beste met een totaal van 24 punten gevolgd door Wagenaar met 17.
Voor Houtman en Peeters nu de uitdaging om dit volgende week even
recht te zetten.
Wilt u ook gaan genieten van een
spannende en gezellige viertallencompetitie, “join the bridge” bij BV
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal De Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458, e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Legmeervogels F14 wint
van koploper KDO F4!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de F14 van Legmeervogels
alweer zijn 8e competitiewedstrijd.
Deze zaterdag was koploper KDO
F4 de tegenstander. De keeper Samuel Abel was ziek, waardoor de
F14 het met z’n 9-en moesten doen..
De F14 was er helemaal klaar voor.
De nummer 1 tegen de nummer 2,
mooier kan het niet. Op doel begon Daniel van Vliet. Laatste man
en tevens aanvoerder Robin Wakkers stond in de verdediging met
Ayoub Elkaddouri. Op het middenveld stonden Jayden Zschuschen,
Rody Hoogduijn en Sven Kas. Rens
Janmaat en Rohan Sassen waren in
de spits te vinden. Bart Duikersloot
stond als eerste aan de kant. KDO
begon heel goed aan de wedstrijd
en liet direct zien, waarom zij bovenaan stonden. Gelukkig hield keeper
Daniel, mede dankzij Robin en Ayoub zijn doel keurig schoon. Op het
middenveld waren Jayden, Rody en
Sven een ware veldslag aan het leveren met de tegenpartij. Rens en
Rohan moesten scherp zijn in de
spits en proberen om voorin de bal
vast te houden. Na een minuut of 10
was het Jayden, die na een mooie
solo Rohan vrij zag staan. Na een
mooie pass van Jayden en een goede aanname van Rohan, schoot deze met links de 0-1 achter de KDO
doelman.
Niet van slag
KDO raakte echter niet van slag en
ging lekker door met voetballen. Dit
resulteerde in een aantal corners tegen Legmeervogels. Uit een van deze corners wist KDO de 1-1 onhoudbaar achter keeper Daniel te schieten. Na deze 1-1 kwam Legmeervogels F14 beter in z’n spel. Dat spel
houdt in, dat de F14 met veel strijd
en als 1 hecht blok met z’n allen
strijden voor elke meter en bal. Vlak
voordat de goedleidende scheidsrechter affloot voor de rust, werd het
nog bijna 1-2 voor Legmeervogels.
Helaas stopte de keeper nog net
Rohan’s inzet. Met 1-1 ging de F14
de rust in. Bart kwam erin voor keeper Daniel en de opdracht was, om
op dezelfde voet door te gaan. Nou
dat deed de F14. KDO wist de 2e
helft niet wat het meemaakte. Meteen vanaf het 1e fluitsignaal schoot
de F14 uit de startblokken. Ayoub
onderschepte achterin de bal en via
Sven kwam de bal op de middenlijn bij Rohan terecht. Na een sprint
richting het KDO doel, schoot Rohan zijn 2e van de wedstrijd binnen
en stond de 1-2 op het scorebord.

Piet van der Poel pakt de
damleiding

Uittrap
Bart(je) stond op doel alsof hij dit
wekelijks doet. Uit een verre uittrap van Bart, werd Rohan weer in
stelling gebracht en die had het op
zijn heupen deze wedstrijd. 1-3 en
het hield maar niet op. Nu was het
de beurt aan Rody en met een paar
mooie bewegingen kreeg hij de bal
bij spits Rens. Met zijn linker plaatste hij de bal naar Rohan, die zijn 4e
achter de KDO keeper schoot 1-4.
Na deze goal begon KDO zijn offensief. Onhoudbaar werd de 2-4 binnen geschoten. Bijna werd het ook
nog 3-4, maar keeper Bart redde
fantastisch op een geplaatst schot.
Ayoub ging nog eens op avontuur,
kwam voor de KDO keeper, maar
deze wist met een ongelofelijke redding de bal klemvast te pakken.
Dan na een verre trap van aanvoerder Robin, die weer rustig en bekeken liep te verdedigen, kwam de bal
bij Rohan terecht en of het nog niet
genoeg was, schoot hij ook nog zijn
en Legmeervogels 5e doelpunt binnen 2-5. Het laatste kunstje was van
KDO en na een hele mooie vrije trap
via onderkant lat, stond de 3-5 eindstand vast. Wat een mooie wedstrijd
weer van de F14 (en ook van KDO).
Volgende week tegen de meisjes
van Buitenveldert en dat belooft
weer wat moois te worden.
Op de foto: Rohan, maker van de 5
goals.

Qui Vive JA1 verliest met
opgeheven hoofd
Uithoorn - Het A1 jongensteam van
Hockeyclub Qui Vive speelde zaterdag 13 november een thuiswedstrijd
in de IDC-competitie. Er werd deze
keer tegen de A1 van Rotterdam gespeeld. In de voorgaande seizoenen
troffen beide teams elkaar niet eerder. Het was hierdoor moeilijk in te
schatten hoe sterk de Rotterdammers zouden zijn. Rotterdam is een
grote club van naam en faam, dat is
bekend, dus was er van onderschatting vooraf zeker geen sprake...
Langzame start
De jongens van Qui Vive startten
de wedstrijd niet lekker. Rotterdam
kreeg na enkele minuten een strafcorner. Keeper Kaas had geen antwoord op de variant die de Rotterdammers eruit gooiden en dus keken de Uithoornaars al snel tegen
een 0-1 achterstand aan.
De gasten uit de Maasstad lieten nu
zien technisch en tactisch een goede partij hockey te spelen. Qui Vive
had het in het vervolg van de eerste helft moeilijk met de tegenstand
en werd herhaaldelijk teruggedrukt
op eigen helft. Als gevolg hiervan
regende het strafcorners tegen de
Qui Vivenaren. Keeper Kaas had de
draad inmiddels opgepakt en liet
zien deze middag in een uitstekende vorm te verkeren, want hij hield
zijn doel met behulp van de verdediging schoon.
Rotterdam bleef aandringen. Enige tijd later leidde dit tot de 0-2. De
bal werd over de keeper van Qui Vive gelift. De A1 gaf zich, net als vorige week, echter niet gewonnen
en bleef goed weerstand bieden.
Op slag van rust stond het hierdoor
nog altijd maar 0-2. In de laatste minuten voor het einde van de eerste
helft kreeg Rotterdam maar liefst 5
strafcorners op rij, maar ook deze
werden alle onschadelijk gemaakt.
Goede tweede helft
In het tweede deel van de match
stond er een ander Qui Vive op het
veld. De Uithoornse hockeyers lieten zich niet meer terugdrukken en
gingen zelf regelmatig tot de aanval
over. Rotterdam had hier zichtbaar
moeite mee. Wouter Haremakers
scoorde de welverdiende 1-2 met
een prachtige schuin in de kruising

geslagen bal. Qui Vive ging voortvarend door en kwam een aantal malen akelig dichtbij de 2-2.
Helaas kreeg een van de spelers
van Qui Vive nu een onnodige gele kaart, waardoor er met een man
minder werd gespeeld. De mannen
van Qui Vive hielden echter stand
en bleven zelfs aanvallen...
Het was echter niet gedaan met
de tegenslag voor het team uit Uithoorn, want er volgden nogmaals
een gele en zelfs een rode kaart
voor een van hun spelers. Jammer,
want het team draaide echt prima in
de tweede helft! Uiteindelijk moesten de jongens van de A1 nu toch
het hoofd buigen. Rotterdam zag
kans nog tweemaal te scoren. De
schade was nu opgelopen tot 1-4.
Wie nu zou denken dat Qui Vive
het hoofd zou laten hangen, had
het mis. De mannen van de A1 bleven pittig doorspelen en zagen ook
nu nog kans er af en toe gevaarlijk
uit te komen. Het mocht echter niet
meer baten. Rotterdam won deze
wedstrijd dan ook met 4-1. Qui Vive
A1 heeft echter, net als vorige week,
wederom laten zien een stabiel
team te zijn dat weet hoe het met
tegenslagen om moet gaan. De rust
bleef in de ploeg en er werd tot aan
het laatste fluitsignaal met passie
doorgehockeyd. Rotterdam speelde
Qui Vive dan ook beslist niet weg.
De A1 legde met name in de tweede helft een mooie pot hockey op
de mat, met een uitblinkende keeper Kaas, die bijna alle ballen uit z’n
doel hield. Coach Erik Otto, manager Pieter Bas en hun mannen mogen met recht trots op zichzelf zijn.
Het team is door de jaren heen gegroeid en is nu in staat wekelijks
op een constant, hoog niveau hockey te laten zien. Een felicitatie is
ondanks de nederlaag dan ook zeker op z’n plaats. De ouders en andere belangstellenden hebben genoten van een mooie, spannende
wedstrijd.
Het Uithoornse team reist volgend
weekend af naar Amersfoort, waar
een wedstrijd tegen de club uit de
Keistad op het programma staat.
De A1 van Qui Vive zal er ook daar
zeker weer alles aan doen er een
mooie wedstrijd van te maken, daar
vertrouwen ze allemaal op!

Bridgers van BVK
trotseren weer en wind
De Kwakel - De slechte weersomstandigheden afgelopen donderdag weerhielden de bridgers van
de BVK er niet van om de gang te
maken naar het Dorpshuis De Quakel, waar het onder de bezielende
leiding van meestal beheerder Piet
Kas maar dit keer van Ria van Egmond goed toeven was. 47 paren
bevolkten de bridgearena, waarvan
14 in de A lijn en in die lijn zagen
we een sterk herstel, na de zeperd
van vorige week, van Wim en Rita
Ritzen. Met hun score van 62,85%
lieten zij alle andere paren achter
zich en rukten zij weer op naar de
3e plaats in de totaalstand (overigens wel op een onoverbrugbare
achterstand t.o.v. de nummers 1 en
2!). Riet en Ab van Nieuwkerk werden 2e met 56,6% en daarmee lijken zij zich veilig gespeeld te hebben, met nog 1 avond voor de boeg
in deze 2e cyclus van de parencompetitie. Elly Strijbos en Jos Bader beklommen voor de 3e achtereenvolgende keer het podium, dit keer met
55,2%. Tot eenieders vreugde waren
voorzitter Elly van Nieuwkoop en
manlief Jaap na een, voor hen overigens plezierige, afwezigheid van 4
weken ook weer van de partij. Het
inspireerde hen weliswaar niet tot
grootse daden, maar zij tellen letterlijk en figuurlijk weer mee.
Emmy en Gerard van Beek konden
het niet bolwerken op deze door
veel grillige spellen gekenmerkte avond en dat deed hen uiteraard
ook geen goed in de totaalstand,
waar de kaarten t.a.v. degradatie
wel nagenoeg geschud lijken te zijn.
Wie echter deze cyclus gaan winnen
is nog zeer de vraag, aangezien Geke en Jaap Ludwig met slechts 0,2%
voorsprong op Dick Elenbaas en
Andre Verhoef aan de leiding gaan.
Dagzege
In de B lijn was de dagzege voor
Loes en Frayo Fritschy met een hoge score van 65,63%, waarmee zij
zich tevens in de groep van promotiekandidaten nestelden. In de totaalstand gaan Piet-Hein Backers
en Huub Kamp aan de leiding, mede door hun 2e plaats deze avond
met 60,68%. Joop de Jong had op-

nieuw Adrie Voorn als invaller aangetrokken en door hun 3e plaats
met 59,64% staan zij nu 5e in de totaalstand, met een minimale achterstand op de huidige nummer 4.
Op de 6e plaats in die totaalstand
vinden we Susanne Ambagtsheer
en Riet Wesseling en dat paar verdient deze week een eervolle vermelding in dit verslag. Zij mogen
zich namelijk sinds de voor hen gedenkwaardige 4e november 2010 lid
noemen van de officieuze 7SA club
van de Wereld Bridge Federatie,
door als enige paar dit hoogst mogelijke contract niet alleen te bieden, maar ook te maken! Chapeau
dan wel ‘petje af’ voor deze dames.
Riet Doeswijk en Joop den Blanken
konden hier alleen maar van dromen, want zij noteerden de laagste score van de dag en kwamen
daardoor onder de rode streep in
de totaalstand, waar nog ca 7 paren moeten strijden om degradatie
te ontlopen.
Topscore
In de C lijn een onverwachte uithaal
van Hilly Camelot en Mieneke Jongsma met de topscore van de avond
en wel 65,83%! Zij rukten op naar
de 8e plaats in de totaalstand, maar
hebben met minder dan 1% achterstand op de huidige nummer 4 nog
volop uitzicht op promotie. Nu moet
in die totaalstand door een onregelmatigheid vorige week nog wel een
correctie worden doorgevoerd die
voor behoorlijke verschuivingen kan
zorgen, dus is er nog weinig te zeggen over de uiteindelijke totaaluitslag. Corrie Bartels en Ruud Doeswijk deden met ruim 59% ook goede zaken en zij werden hiermee 2e,
terwijl de 3e plaats was weggelegd
voor Piet en Truus Langelaan met
bijna 57%. Dat bracht hen aan de
kop van de totaalranglijst en promotie kan hen niet meer ontgaan.
Volgende week alweer de allesbeslissende slotdag, waarna de opstijgers naar een hogere lijn en de afdalers naar een lagere lijn bekend
zullen zijn. In welke lijn je echter ook
speelt, plezier in het spelletje blijft
het allerbelangrijkst.

De Kwakel - Allereerst worden de
donateurs van Kunst & Genoegen gewaarschuwd voor de wijklopers van
de Kwakelse damclub. Zij komen de
mensen die K&G een warm hart toedragen binnenkort weer uitnodigen
voor het donateur damkampioenschap. Dit toernooi wordt op zaterdagmiddag 11 december in ’t Fort De
Kwakel gehouden. Een datum om te
onthouden! In de onderlinge competitie heeft Piet van der Poel alleen de
leiding genomen middels een overwinning op Jos Harte. Jos kreeg in
een beladen stand een damslag om
zijn oren en kon verbouwereerd opgeven. De concurrentie van Piet verspeelde juist op deze maandagavond punten. Medekoploper Wim
Konst deelde de punten met nieuwkomer Haye Berger. Andere kanshebber Wim Keessen, moest ook in remise berusten tegen de bijna 75-jarige
Piet Terlouw. In het achterveld deden
Leo Hoogervorst en Adrie Voorn goede zaken, zij wonnen en hebben nog
wedstrijden in te halen. In de andere

competitie, de beker, staan Jos Harte
en Wim Konst aan de kop.
Het tweede team van K&G staat weer
met beide benen op de grond, na de
grote zege op Haarlem verloren zij nu
op de vrijdagavond in Andijk met grote cijfers. Alleen Jos Harte kon op de
vroege zaterdagochtend om 1.30 uur
een puntje voor zijn team laten optekenen. Wim, Kees en Leo verloren hun
partijen, zij het nipt volgens teamleider Hoogervorst. Het zal nu een stuk
rustiger zijn als er maandagavond in
’t Fort gespeeld gaat worden voor de
onderlinge competitie. De dinsdagavond daarna moet het 1e team zich
gaan presenteren in Purmerend. De
rode lantaarndrager zal het daar op
moeten nemen tegen de koploper van
de hoofdklasse van Noord-Holland.
Zet hem op!
Top vijf:
1 P vd Poel
9 pnt
2 W Konst
8 pnt
3 H Berger
7 pnt
4 W Keessen
7 pnt
5 A Voorn
6 pnt

Koploper Piet van der Poel aan zet.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 9 november
werd de vierde zitting van de tweede competitie gespeeld. Met twaalf
paren in de A-lijn werden Greet
Overwater/Guus Pielage, met voorsprong, eerste met 61.25%. Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck volgden als tweede met 57.50%. Geke
Ludwig/Margo Zuidema behaalden
57.08% en plaatsten zich als derde. Voor de schrijfster van dit artikel begint met de competitiestand
even dit: Ach twee dames “A”, vorige
week zo “riant” in de krant en nu?
Wat een ellende! Komt het door de
twee niet benutte vrije schoppen, de
compleet foute twee-sansbieding of
de gemiste introever bij de ruiten?
Zelfs schrijfster dezes wordt droef
van wat u (niet) gepresteerd heeft.
U kunt beter, toch? Dit alles gezegd
hebbende nu de stand in de competitie “A “: Geke Ludwig/Margo Zuidema staan op de eerste plaats met
gemiddeld 57.80%. Greet Overwater/Guus Pielage en Kitty van Beem/
Agnes de Kuijer (met gemiddeld
56.48%) hebben de zeilen bijgezet en staan tweede. Dames, houd
het voor de wind, zoek niet de luwte en laat u niet opnieuw de wind uit
de zeilen nemen. Gerda Bosboom/

Nel Hamelijnck staan “derds”met
54.11%. Schrijfster wil niet de duvel
in het garen gooien maar vergeet
het paar Nel Bakker/An van der Poel
niet (53.98%). Het verschil tussen u
allen is gering. “Concureerse”!
In de B-lijn, ook met twaalf paren,
plaatsten Annet Roosendaal/Rini
Tromp zich als eerste met 67.08%!!.
Als tweede volgden Elly van Brakel/Vera van Wessem met 65.08%,
ook niet mis. Ted Brand/Alice Oostendorp werden derde met 60.42%.
Dan de competitie (ja, van missers
in deze lijn is schrijfster niet op de
hoogte, wel jammer): Ted Brand/
Alice Oostendorp blijven, voor de
vierde maal op rij eerste met gemiddeld 58.51%. Maar dames, het gevaar ligt om de hoek in de gedaante
van paar nummer twee: Elly van Brakel/Vera van Wessem, met 58.43%
gemiddeld, een minimaal verschil.
Ook het paar Annet Roosendaal/Rini Tromp kan u nog naar de kroon
stijgen, zij staan gemiddeld 56.86%.
Dames Maarschalk/Van der Post,
vorige week goede tweede en één
van de glorieuze drie waar blijven
jullie? Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, tel. 0297-565756.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 11 november was een vrije ronde bij bridgeclub ABC. De kampioenen moesten
geëerd worden. Dat was te merken
ook, iedereen was in een uitbundige stemming voor aanvang van de
wedstrijd, ze konden vrijuit spelen.
Voordat de wedstrijden begonnen
nam hun voorzitter Jan v.d. Schot
het woord om de prijzen uit te reiken. In de A-lijn en dus ook clubkampioenen werden Greet de Jong
en Roel Knaap, die er al op gerekend hadden, want Roel had zijn
zondagse pak aangetrokken en ook
Greet zag er op haar paasbest uit.
In de voorlaatste zitting stonden zij
nog op de vijfde plaats, maar een
enorme eindsprint zorgde toch nog
voor de overwinning.
In de B-lijn werden Nel Heilman en
Hetty Houtman zoals verwacht met
ruime voorsprong kampioen.
Beide paren kregen een mooie prijs
voor op de schoorsteen, waar direct
bij opgemerkt dient te worden dat
als je vrienden uitnodigt om thuis te
bridgen je eerst deze trofeeën opberg want het staat wel een beetje pocherig zo’n bokaal pontificaal
in de huiskamer! Hierna ging hun
voorzitter nog even op de psychologische toer, door mede te delen
dat het voor de spelers beter was
om niet zo goed te beginnen en dan
op het eind de beste resultaten te
behalen. Omdat dit nu toevallig een
keer gebeurd is wil dat nog niet zeggen dat het altijd zo is. Jan, hou je
bij je leest, voor amateurspsycholoog ben je niet in de wieg gelegd.
Er werd ook nog gespeeld, aan 13
tafels nog wel. De spelers werden
door elkaar gehusseld zodat men
ook eens tegen andere tegenstanders in het strijdperk kon treden. Er
werd wel in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Addie de Zwart en Jeannet

Vermey met 67,92 %, zij hadden duidelijk niet naar de voorzitter geluisterd. Tweede werd het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot met 59,03 %,
hierbij blijkt al direct waarom Jan
meende als amateur-psycholoog
op te moeten treden. Derde werd
het echtpaar To en Henk Rademaker met 58,33 %, niet slecht voor
een pas gepromoveerd paar en een
voorbeeld voor de andere gepromoveerde paren. In de B-lijn werden Ada Groenewegen en Roelie
v.d.Voorden eerste met 57,74 %. gelijk tweede en derde werden Corry
Snel en Lenie Veninga en Leny van
Noort en Jan Visser beide paren met
57,14%. Doordat het vrij spelen was
komen er bij sommige paren ongekende krachten bovendrijven waarvan zij zelf niet wisten dat zij die
hadden. Nu wilABC nog graag iemand in het zonnetje zetten en wel
Henk v.d.Sluis die elke week belangeloos de spelers van een heerlijk kopje koffie of thee voorziet en
meestal nog met een koekje ook.
ABC is verguld met je Henk en
hoopt dat je het nog vele jaren voor
de vereniging kan blijven doen.
Volgende week weer een normaal
wedstrijdrooster, de bridgers verheugen zich er op.

Herfstbridgedrive
in De Scheg
Uithoorn - Komende zondag 21
november zal er in de Sporthal
De Scheg in Uithoorn de Herfstdrive worden georganiseerd. Aanvang om 13.30 uur, uiterlijk aanmelden wedstrijdtafel 13.15 uur. Kosten 10 euro per paar. Aanmelden bij
C.Hendrix 0297-531674 of e-mail:
bacu@bacuweb.nl
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Atlantis A2 maakt tegenstander met de grond gelijk

Atalante heren 1 blijft
scoren

Mijdrecht - De shirts waren aangetrokken, de zaal was geveegd
dus de wedstrijd tussen Atlantis A2/
Scheenaart & Hassing rioolservice
en SDO (K) A2 kon beginnen.

Vinkeveen - De heren volleyballers van Atalante Heren 1 verassen
vriend en vijand. Tijdens een onstuimig goed begin van de competitie
bezetten de heren enkele weken de
eerste plaats in de promotieklasse.
De klasse waar het team, met enig
geluk, naartoe promoveerde na seizoen 2009-2010.
Tot deze week verloren de A-side
heren nog maar een wedstrijd. En nu
moesten de heren aantreden tegen
Vanetie Casting uit Amsterdam en
SoVoCo uit Soest. Beide zijn teams
die in de top 3 staan, dus potentieel
lastige tegenstanders. Woensdag
stond Vanetie op het programma.
Voor het eerst sinds lange tijd was
Atalante 1 weer compleet fit. Alle 7
spelers verkeerden in goede conditie, op een enkele, al lang slepende, blessure na. Maar de fitheid was
er niet direct vanaf te zien, want de
eerste set werd een beetje rommelig verloren met 25-21. In ongewijzigde opstelling begonnen de Vinkeveners aan de tweede set en wisten toch het tij te keren: 22-25. En
vervolgens werd heel professioneel
de zaak afgemaakt door met 17-25
en 14-25 de derde en vierde set ook
te pakken. Vanetie Casting 1, Atalante 3 punten.
Zaterdag stond SoVoCo op het programma. Het team moest het nu
stellen zonder buitenaanvaller Leonard de Jong. Leonard, die een
van de betere passers van het team
is, zou af en toe node gemist worden. Want waar Atalante in principe aanvallend de beste ploeg was,
werd dat voordeel soms teniet ge-

In de aanval begonnen Reinout Molenaar, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Iris Facee Shaeffer. Ze
begonnen meteen scherp aan de
wedstrijd en schoten 2 keer raak.
Dus het team gesponsord door
Scheenaart & Hassing rioolservice
had meteen de toon van de wedstrijd gezet.
Bij de 2-0 voorsprong moesten de
vakken wisselen en mochten Lusanne Meints, Ilona Pauw, Maarten van
Diemen en Maarten Helsloot het
gaan proberen. Dat ging vrij makkelijk en Atlantis A2 liep uit tot een 8-0
voorsprong.
Na de rust waren er twee wissels:
Willemijn Schouten en Niels van

Oudernallen mochten het veld betreden. Er werd lekker verder gekorfbald door Atlantis A2.
Met de 10-0 op het score bord werd
er door SDO (K) A2 een doelpunt
gemaakt, maar gelukkig was dat het
eerste en het laatste doelpunt. Er
werd met 15-1 gewonnen van SDO
(K) A2, dus Atlantis A2 kon tevreden
zijn met deze uitslag.
Ilona Pauw en Iris Facee Shaeffer
vielen uit met blessures, maar we
hopen dat ze niks ernstigs hebben.
Joyce Rodenburg (C1) speelde het
laatste deel van de wedstrijd mee
en daar voor willen we haar hartelijk bedanken.
Volgende week is Atlantis A2/
Scheenaart & Hassing rioolservice
vrij.
Op 27 november speelt Atlantis A2
een uit wedstrijd bij Badhoevendorp
A1, waartegen dit seizoen al gewonnen werd.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
dinsdag 10 november een koppel
kaartavond gehouden. Ondanks een
lage opkomst was het een gezellige
kaartvond. Eerste werden Theo Kranendonk - Cor de Haan met 5212
punten, 2e.Ria Matthiesen - Herman Mulckhuijse met 4979 punten,
3e. Gerda Vaneman - Bep Schakenbos met 4744 punten, 4e. An van
der Meer - Arend Alleman met 4725
punten. 5e. Frans Bierstekers - Rob

van Achterbergh met 4568 punten.
De troostprijs ging naar Frederik
Mulckhuijse - Ben ten Den.
De volgende prijs kaartavond is
dinsdag 7 december.
Bij de laatste competitie avond was
Ria Matthiesen 1e. met 5309 punten, 2e. Frederik Mulckhuijse met
5034 punten, 3e. Martien de Kuijer met 4889 punten, de poedelprijs
ging naar Arend Alleman met 3612
punten.

Valse start atlantis 3
Mijdrecht - Zaterdag 13 november
verloor het door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan
bv gesponsorde derde team van Atlantis thuis met 9-11 van het jonge
Tempo uit Alphen a/d Rijn. Met deze eerste wedstrijd van het seizoen
heeft het team van trainer/coach
Harold Taal in de vierde klasse dus
niet direct punten kunnen pakken.
Leoniek van der Laan was na een
lange periode weer van de partij en
kon in de aanval starten met Mirjam Gortenmulder, Pleun Neurink
en Barry van der Waa. De verdediging werd gevormd door Ilse Stolk,
Wilma Kranenburg, Jan-Willem van
Koeverden Brouwer en Bert Pauw.
Atlantis was in het begin nog wat
onwennig in de Mijdrechtse Phoenix hal.
Tegenstander Tempo 6 kwam snel
tot scoren via een korte kans onder de paal en een strafworp (0-2).
Dit werd snel beantwoord met een
mooi afstandsschot van Jan-Willem
van Koeverden Brouwer. Na de 1-3
kwam Atlantis op gelijke hoogte (33) door twee korte kansen onder de
paal van Barry van der Waa.
Moeite
Beide ploegen hadden moeite de
korf te vinden. Via een schot van
Bert Pauw en een mooie wegtrekbal van Mirjam Gortenmulder (vanuit de verdediging mooi door een
verre ‘slinger’ aangespeeld door
Jan-Willem van Koeverden Brouwer) komt Atlantis voor het eerst
op voorsprong: 5-4. Toch weet de
HW van der Laan equipe deze voor-

sprong niet te behouden en laat de
tegenstander uitlopen tot een ruststand van 5-7.
Na de rust wacht Atlantis lang op
het doelpunt, dat uiteindelijk toch
komt via een mooie uitgespeelde
doorloopbal van Mirjam Gortenmulder: 6-8. Dan vervangt interim coach
Serge Kraaikamp de leeg gespeelde Leoniek van der Laan voor Anne van Ginkel en komt de uit Polen overgekomen Arjen Markus het
laatste kwartier in het veld voor Barry van der Waa.
Slotfase
In de slotfase krijgt Atlantis een paar
goede kansen om bij Tempo langszij te komen. Ondanks een slimme doorloopbal van Ilse Stolk weet
Tempo met maximale inspanning afstand te nemen van Atlantis: 7-11.
Met de ingevallen Thomas Bogaard
werd nog een laatste poging ondernomen minimaal een punt uit het
duel te halen.
De sterk leidende arbiter gaf Atlantis daarop een steun in de rug door
een strafworp te geven, die door een
‘Cruyffiaanse’ uitvoering niet leidde tot het gewenste doelpunt. Ilse
Stolk en Jan-Willem van Koeverden
Brouwer wisten door middel van afstandsschoten het verschil nog wel
te verkleinen tot twee doelpunten.
Helaas was de tijd echter te kort om
de tegenstander nog een keer pijn
te doen: 9-11.
Zaterdag 20 november speelt Atlantis 3 in Leiden tegen Sporting Trigon
4, waar de eerste punten van de zaal
zullen moeten worden gepakt.

daan door eigen foute passing uit
de service van SoVoCo. Zo stond het
na vier sets spelen gelijk, 2-2.
Gewaagd
Beide ploegen waren gewaagd aan
elkaar, de setstand verschillen waren steeds klein. SoVoCo had enkele buitenaanvallers die snoeihard
ballen konden slaan die bijna niet
te pakken waren als ze het Vinkeveense blok omspeelden. Maar Atalante had wel een goed blok zaterdag. Vooral Bas van de Lubbe, Robert Hardeman en ook de kleine
Sven Pothuizen scoorden regelmatig direct een punt door keihard de
SoVoCo aanval af te blokken. Daarmee werd de spirit van SoVoCo danig op de proef gesteld.
Voorafgaande aan de vijfde en beslissende set, was nog niet duidelijk wie deze zou gaan winnen. Aanvallers Martijn de Vries en Erik Verbruggen deden netjes hun werk en
sprokkelden puntjes bij elkaar. Maar
het was uiteindelijk toch het Vinkeveense blok wat de doorslag gaf.
SoVoCo kwam er gewoon niet meer
doorheen. De enkele bal die toch
over het blok kwam werd netjes gepasst waardoor spelverdeler Frans
Roos alle tijd had om een aanvaller te kiezen voor zijn set-up. Uiteindelijk werd SoVoCo met 7-15 afgedroogd en kon Atalante de week afsluiten met 7 punten uit 2 wedstrijden. Atalante staat nu op de derde plaats in de competitie, met een
wedstrijd minder gespeeld dan de
nummers 1 en 2.

Na gelijke strijd geen
punten voor Atlantis 1
Superweek voor koplopers
biljartcompetitie
De Ronde Venen - Het verschil
tussen de koplopers en achtervolgers is deze week weer groter geworden.
De Schans maakte de “misser”van
vorige week weer goed. De Paddestoel 2 (zie foto) begint steeds meer
haar kampioensvorm van vorig jaar
te krijgen. De Kuiper/van Wijk blijft
ook punten sprokkelen. Cens 1 is in
bloedvorm en pakt de ene na de andere tegenstander in.
Deze week was Paul Schuurman
weer op dreef en zette de kortste
partij van de week neer. In 10 beurten en een moyenne liet Paul zien
weer helemaal terug te zijn.
John Beets knalde de hoogste serie
van de week eruit. Met 51 caramboles haalde hij 42,5% van zijn te maken punten.
Routiniers:
De Merel/Heerenlux 2 kreeg met
2-7 van De Kuiper/van Wijk op zijn
broek. De “big match” tussen de
routiniers Dorus van der Meer en
Kees de Zwart eindigde in een zege
voor Kees. Toine Doezé speelde een
gedegen wedstrijd tegen Evert Oudhof en zorgde mede voor de winst
van De Kuiper/van Wijk.
Cens 1 had met 9-0 geen kind aan
Stieva Aalsmeer. Peter van Velzen
en Pieter Coenen gaven elkaar weinig toe. Na 21 beurten was Peter net
iets sterker als Pieter. Vincent Roeleveld had maar 23 beurten nodig
om een teleurstellende Lucia van
Gelderen te verslaan.
De Springbok 1 won nipt met 5-4
van De Paddestoel 1. Een geweldig spelende Kees de Bruin had in
12 beurten Allen Knightley over de
knie. Kees scoorde een serie van 76
car. en een moyenne van 15,00. Peter Jongerling verraste in 20 beurten
John van Dam. Joel Knightley had
in 21 beurten geen kind aan Hans
van Eijk.
DIO 1 versloeg met een geringe 5-4
het goed spelende APK Mijdrecht 1.
Paul Schuurman was de grote man
voor zijn team en liet René Hoogenboom kansloos. Cor Ultee en Hennie Versluis snoepte de punten van
DIO 1 af.
Orde op zaken:
De Schans stelde met een 8-1 over-

winning weer orde op zaken. Hein
Voorneveld overtrof zichzelf door in
18 beurten Jonathan van Diemen te
verslaan. Dirk van Yperen en Hans
Bak verdeelden gebroederlijk de
punten door gelijk te spelen.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2
De Merel/Heerenlux 4 de baas. De
nieuwe speler Ronald Schoonhoven had maar 22 beurten nodig om
een goed spelende Benno de Rooij
te verslaan.
APK Mijdrecht 2 was met 7-2 te
sterk voor het dolende DIO 2. Bobby de Boer, Hendrik Versluis en Nico Zaal hielden de punten in Nieuwer ter Aa. Pieter Stokhof haalde de
enige punten voor zijn team met een
zege in 22 beurten op Tom Bos.
De Paddestoel 2 won verdiend met
7-2 van De Springbok 2. Robert
Daalhuizen had maar 16 beurten
nodig om Nico de Boer te verslaan.
Jan van Veen zorgde met een overwinning in 19 beurten op Jim van
Zwieten voor enige punten van de
Hoefenaren.
Cens 2 stijgt met stip door een
9-0 overwinning op de Kromme
Mijdrecht 2. Patrick Gillet, Chris Esser, Hans van Rossum en Jos Bader hielden alle punten in de Hoflandbar.
De Merel/Heerenlux 1 won overtuigend met 7-2 van Bob’s Bar. Arie
van Vliet, Kees Griffioen en Walter
van Kouwen waren een maatje te
groot voor hun tegenstanders. Wilnisser Richard Schreurs redde de
eer voor Bob’s Bar door van een andere Wilnisser Bert Fokker te winnen.
APK Mijdrecht 3 kon het met 2-7
niet bolwerken tegen De Vrijheid/
Biljartmakers. Bert Loogman was
met een slotserie van 34 caramboles in 15 beurten oppermachtig tegen Roy Leemreize. Door dit resultaat blijft APK Mijdrecht 3 de rode
lantaarndrager.
Stand na 13 speelweken:
1. De Schans
84 punten
2. De Paddestoel 2
82 punten
3. Cens 1
75 punten
4. De Kuiper/van Wijk
74 punten
(1 wedstrijd minder)
5. De Merel/Heerenlux 1 68 punten

Mijdrecht - Zaterdag 13 november
startte het zaalseizoen voor het door
de Rabobank gesponsorde Atlantis 1. Het veldseizoen werd afgesloten met een overwinning, wat ervoor
zorgt dat Atlantis nog steeds aan de
top staat en goede kansen heeft op
het kampioenschap in de 4e klasse. Het zaalseizoen is een heel ander verhaal; vorig jaar wist Atlantis 1 zich te handhaven in de derde
klasse. Ook dit zaalseizoen staan er
weer pittige wedstrijden op het programma en zal Atlantis alle zeilen bij
moeten zetten om zich te handhaven.
De eerste wedstrijd die op het programma stond was tegen DKV 1.
Er werd vroeg in de avond afgereisd naar IJmuiden. Eenmaal daar
aangekomen ging de wedstrijd van
Atlantis 2 tegen DKV 2 net beginnen. Een wedstrijd die in de laatste minuten jammer genoeg verloren werd, waardoor Atlantis 1 extra
gemotiveerd was om in ieder geval
twee punten mee naar huis te nemen. De wedstrijd begon wat rommelig en het was even zoeken naar
de juiste kansen, maar gelukkig lag
het eerste doelpunt er redelijk snel
in. Er werd ook snel een tegendoelpunt gemaakt, waardoor het een
wedstrijd leek te worden met veel
doelpunten. De gehele eerste helft
ging eigenlijk gelijk op er werd over
en weer gescoord, maar geen van
beide partijen lukte het om veel afstand te nemen van de ander. Toen
het laatste fluitsignaal van de eerste
helft klonk was de stand 5-5.
Gestreden
Het doelpuntenfestijn bleef uit, maar

aan beide kanten werd er hard gestreden voor de overwinning.
In de rust werd er door trainer/
coach Mark van den Brink benadrukt dat de wedstrijd nog wel gewonnen kon worden en dat de spelers dit allemaal in eigen hand hadden. Dus vol frisse moed werd er
aan de tweede helft begonnen.
De doelpunten bleven echter na de
rust een beetje uit, waardoor tien
minuten na het begin van de tweede helft de stand op 7-5 stond in het
nadeel van Atlantis. Gelukkig kon er
door het andere vak weer snel gelijk
gemaakt worden. En door het scoren van een vrije bal pakte Atlantis
weer de voorsprong.
De laatste tien minuten van de wedstrijd gingen weer gelijk op, waardoor de wedstrijd vlak voor het einde weer spannend werd. Waar de
schoten eerder niet vielen, werden
ze nu wel afgemaakt. Veel overtredingen in de laatste paar minuten
zorgden voor veel strafworpen die
gelukkig niet goed afgemaakt werden door DKV. Toch kregen ze net
één strafworp teveel, waardoor DKV
de voorsprong drie minuten voor
het einde van de wedstrijd te pakken kreeg.
Deze voorsprong kon niet meer omgebogen worden in een gelijkspel,
waardoor Atlantis 1 de eerste zaalwedstrijd met een verlies moest afsluiten.
Er zijn echter veel positieve punten
te halen uit deze wedstrijd en iedereen wordt uitgenodigd om volgende week te komen kijken als Atlantis 1 zijn eerste thuiswedstrijd speelt
in de Phoenixhal om 17:20 uur.

De Vinken behoudt
voorsprong in eerste
zaalwedstrijd
Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken speelde afgelopen zaterdag 13 november
de eerste wedstrijd voor de zaalcompetitie. Tegen KIOS 1 in NieuwVennep kwam De Vinken halverwege de eerste helft op voorsprong.
KIOS probeerde de achterstand tot
in de laatste speelminuten weg te
werken, maar de Vinkeveners wisten de voorsprong te behouden, wat
resulteerde in een 14-16 overwinning.
De Vinken 1 speelt deze zaalcompetitie in de derde klasse, een stapje lager dan vorig zaalseizoen.
Voormalig eerste speelster Melanie
Kroon treed, na een langdurig herstel van een knieblessure, weer terug in de basisacht en ook Charita Hazeleger heeft haar vertrouwde plek in het eerste weer gevonden. Deze Vinkendames begonnen
samen met Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren in de verdediging.
Aanvallend startten Helene Kroon,
Mariska Meulstee, Peter Koeleman
en aanvoerder Peter Kooyman.
Strafworp
De eerste Vinkenaanval leverde
meteen een strafworp op voor de
doorbraak van Mariska en werd benut door Peter Kooijman. Na een
paar aanvallen van KIOS verloor het
verdedigingsvak even de concentratie, wat afgestraft werd met een
afstandschot. De aanval hierop brak
Kelvin gevaarlijk door met een doorloopbal en zorgde met deze actie
dat Rudy een vrij kansje achter de
korf kon benutten.
Na de 2-2 wist Peter Kooijman opnieuw een strafworp te verzilveren
en ook Mariska scoorde haar kans
achter de korf.
De Vinken was vooral gevaarlijk met
de dreiging naar binnen, maar verspeelde ook meerdere keren de bal
door te schieten zonder afvang. Tot
de rust kwamen de Vinkeveners op
een voorsprong van 5-8 met doelpunten van Mariska, Melanie en Peter Koeleman.
Wegtrekbal
Met de nodige aanwijzingen van
coach Fred Straatman begon De

Vinken de tweede helft met een
keurig uitgespeelde wegtrekbal van
Peter Koeleman. Ondanks een voorsprong van vier doelpunten gaven
de Nieuw-Vennepers zich nog lang
niet gewonnen.
Na een vrije bal van KIOS maakte
Rudy het gat weer tot vier punten.
Voor De Vinken was het belangrijk
de rust te bewaren en een verzorgd
aanvalsspel te creëren.
Na de 7-10 liet Peter Koeleman zien
dat hij heer en meester was in de
paalzone en scoorde weer een
wegtrekbal. De aanval hierop bracht
een heer van KIOS het thuispubliek
opnieuw hoop met een fraai afstandsschot. Gelukkig wist De Vinken via een afstandsschot van Rudy het verschil weer op vier punten
te brengen.
KIOS speelde aanvallend vaak met
een vaste heer in de vang en een
dame in de insnij. Door een slim geplaatste bal kon de dame van KIOS een omdraaibal scoren, wat de
stand bracht op 9-12.
De Vinkeveense aanvallen hierop kon Helene met behulp van een
sterke rebound op zoek gaan naar
een treffer van afstand en vond deze
ook. En na een schitterende doorloopbal van Charita, met een snelle
insnij van Kelvin, bleven de NieuwVennepers doorgaan bij een stand
van 9-14.
Dit leverde zo’n vijf minuten voor tijd
twee doelpunten op. In deze fase
hield De Vinken het hoofd koel en
bleef scoren, opnieuw uit de handen
van Charita vanaf de strafworpstip.
Na een ver schot van KIOS mocht
Peter Kooijman in de eindfase zijn
derde strafworp benutten en zo
brachten de laatste treffers van KIOS geen gevaar meer voor de twee
overwinningspunten.
Aankomende zaterdag 20 november speelt De Vinken 1 thuis tegen
Argus 1. Argus heeft na fors verlies
van afgelopen zaterdag orde op zaken te stellen. De wedstrijd zal om
17.35 uur aanvangen in De Boei.
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Zeer geslaagde Vogeltentoonstelling voor de Groenling

De bussluis verdwijnt en wordt heringericht als een doorgaande weg voor alle verkeer

Bussluis in de Meerwijk
zijn langste tijd gehad?
Uithoorn - Als het aan de bewoners
van Meerweek-Oost ligt, blijft de
bussluis waar hij nu is, goed functionerend of niet. Althans voor een
wat langere tijd. Tot aan het tijdstip
dat voldoende verkeersremmende
maatregelen zijn getroffen als de
Laan van Meerwijk en de Polderweg
binnen afzienbare tijd één doorgaande wijkontsluitingsweg zullen
zijn geworden. Dat zal plaatsvinden
als de omgelegde provinciale weg
N201 gereed is en voor het (doorgaande) verkeer in gebruik wordt
genomen. We praten dan over medio 2012. Eén en ander is het gevolg van een op handen zijnde herziening van het bestemmingsplan
Meerwijk. Daarvoor werd afgelopen woensdagavond 10 november
voor belangstellende bewoners een
inloop/informatieavond in het gemeentehuis gehouden. Men werd
daar middels een presentatie geinformeerd over wat de gemeente voor ogen staat met de inrichting van de Meerwijk. De presentatie werd prima verzorgd door de
heer Ron Visscher, medewerker van
Ordito B.V. uit Gilze, een bureau dat
gemeenten en overheidsinstellingen
onder meer ondersteuning biedt op
het terrein van ruimtelijke ordening. “Aan de presentatie kunnen
op voorhand geen rechten worden
ontleend. Men krijgt nog tijd genoeg
om erop in te spelen. Het definitieve
besluit over het bestemmingsplan is
nog lang niet aan de orde. Tegen die
tijd kunt u altijd nog binnen de gestelde termijn bezwaar aantekenen.
Iedereen die een zienswijze indient
bij de gemeente krijgt daarover persoonlijk bericht terug,” liet wethouder Jeroen Verheijen terloops weten
toen tijdens de presentatie voor de
ruim vijftig aanwezige bewoners en
andere belangstellenden discussie
over bepaalde plannen en zienswijzen ontstond.
De avond was dan ook louter bedoeld voor het geven van een algemeen beeld wat nog verder uitgewerkt moet worden. Dat alles heeft
te maken met het feit dat grote delen van het huidige bestemmingsplan ouder zijn dan tien jaar. De gemeente wil nu voor het gehele plangebied Meerwijk het bestemmingsplan in één keer herzien en actualiseren. Daarbij gaat het om een zogeheten ‘conserverend’ bestemmingsplan waarbij wordt uitgegaan
van bestaande situaties en regelingen. Waar nodig worden zaken opgeknapt en verbeterd, aangevuld
met enkele nieuwe voorzieningen

en het realiseren van ontsluitingswegen met het oog op de omgelegde N201. Eén daarvan is dus het
toegankelijk maken voor alle verkeer van de Laan van Meerwijk/Polderweg. Daarbij zal dan de bussluis,
waaraan destijds veel geld is uitgegeven voor de realisatie ervan, worden opgeheven. Opgemerkt zij dat
de ecologische groenzone met het
helofytenfilter (een natuurlijk waterzuiveringssysteem) voor het Zijdelmeer tussen de beide wijken zal blijven bestaan. In het bestemmingsplan zal alleen de functie van de
weg worden gewijzigd.
Onaanvaardbaar
Voor veel bewoners in de wijk vooralsnog een onaanvaardbare situatie,
mede gelet op de beide basisscholen De Kajuit en De Springschans
die nauw grenzen aan de Laan van
Meerwijk. ’s Morgens en ‘s middags is het er een drukte van belang als ouders hun kinderen naar
school brengen, respectievelijk afhalen. Zeker als het wat slechter
weer is raakt de omgeving verstopt
door het aan- en afrijdende auto-/
busverkeer. Mocht de huidige bussluis worden opgeheven en de Laan
van Meerwijk een doorgaande route voor al het verkeer worden, zullen er ongetwijfeld gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zal er veel
meer verkeer door de wijk gaan. Zo
is het beeld dat bewoners straks
zien ontstaan en dat was afgelopen
woensdagavond onderwerp van een
stevige discussie, zowel met de wethouders Jeroen Verheijen en Maarten Levenbach, als onderling. Daarbij werd het eigenlijke doel van de

avond min of meer naar de achtergrond geschoven. De bussluis en
de mogelijke openstelling en aanpassing van deze route als wijkontsluitingsweg werden hoofddoel van
gesprek evenals de verdere ontsluitingswegen voor heel Uithoorn zoals
de gemeente die voor ogen staat.
Daartoe was er een wandkaart op
een paneel bevestigd waarop de
toekomstige verkeersafwikkeling in
relatie tot de omgelegde N201 was
afgebeeld.
Het geheel, inclusief het opheffen
van de bussluis, is onderdeel van
het Uithoorns Verkeers- en Vervoer
Plan en gaat door als een beleidskeuze.
Inmiddels heeft een deel van de bewoners van de Meerwijk zich verenigd in wat het ‘Comité Bussluis’
wordt genoemd. Zij krijgt steun uit
de politieke hoek van DUS, de nieuwe politieke partij in Uithoorn die
wethouder Ria Zijlstra in het college
heeft. Wie meer informatie wenst of
zijn/haar mening wil ventileren kan
dit doen via e-mail: HYPERLINK
“mailto:bussluis.uithoorn@gmail.
com” bussluis.uithoorn@gmail.com.
Kortom, het ziet ernaar uit dat het
opheffen van de bussluis en de bestaande route omvormen tot een
doorgaande weg, nog lang geen gelopen koers is. Voor wat betreft de
uitvoering op termijn van het ‘conserverende’ bestemmingsplan in de
zin van bouwtechnische aanpassingen wordt niet zoveel ‘tegenstand’
verwacht. Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken
zodra hiertoe aanleiding is.

Stevige discussies over de wegen in Uithoorn die straks als wijkontsluitingsweg worden aangemerkt

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Mijmeren over vorst,
Sint-Maarten en mispels
Ik zit te wachten op de vorst. Niet om te schaatsen, maar om de mispels uit mijn tuin te kunnen
verwerken. Dus tijd voor wat gemijmer …
Ik heb al heel lang iets met mispels. Ze staan
in Zaltbommel, waar ik ben opgegroeid, op
de stadswallen. Toen ik een tiener was, hielp
ik de Natuurwacht daar met plukken. Met SintMaarten verkochten we ze, met recepten erbij.
In de middeleeuwen kregen kinderen namelijk
met Sint-Maarten appels, noten of mispels die
’s avonds boven Sint-Maartensvuren werden
gepoft. Dat waren nog eens tijden …
Op het stadwapen van Zaltbommel staan mispelbloemen. Sommige mensen denken dat het
om de Gelderse roos gaat, maar dat is toch echt
een heel andere struik.

Mispels komen oorspronkelijk uit ZuidoostEuropa. De Romeinen verspreidden ze over
de rest van Europa. Net zoals ze dat deden
met konijnen, fazanten en nog veel meer (nuttige) planten en dieren. Maar dat is een ander
verhaal.
In de middeleeuwen werden mispelbomen
volop aangeplant, nu niet meer. In het oosten
van het land komen ze nog verwilderd voor.
Verder vind je ze in sommige tuinen, zoals bij
NME-centrum De Woudreus in Wilnis en in de
Tuin van Bram de Groote in Uithoorn.
Mispelbomen zijn ideaal voor kleine tuinen omdat ze klein blijven. Eind mei bloeien ze prachtig met grote roomwitte bloemen. In de herfst
verkleurt het vrij grote behaarde blad tot allerlei

Uithoorn - Op 12, 13 en 14 november 2010 hebben wij onze onderlinge tentoonstelling gehouden in
Sportcomplex KDO. Voor het eerst
in de nieuwe locatie. Dus extra
spannend voor ons. Het was weer
afwachten of we alle 400 vogels in
de nieuwe ruimte konden bergen,
en dat is weer zeer goed gelukt.
De vogels stonden overzichtelijk en
mooi opgesteld.
Op donderdag zijn we begonnen
met de voorbereidingen voor de
show. Hier een hoop vrijwilligers
aanwezig, Hiervoor onze hartelijke dank, want zonder deze mensen
was het niet gelukt. Vrijdagochtend
begon de drukke dag al vroeg, om
8.30 uur arriveerde de eerste keurmeesters die van alle hoeken uit het
land komen. Eerst even een bakkie
koffie en toen begonnen ze met de
keuring. De keurmeesters hadden
een groot aantal vogels te keuren,
en daar ben je ook wel een dag mee
bezig. Het liep allemaal niet helemaal voorspoedig, maar problemen
zijn er om opgelost te worden. En
ja het kan gebeuren dat er mensen
verkeerde vogels inzenden.
Ringgegevens
Dan klopt het jaartal van de ringgegevens niet. En dat is allemaal weer
opgelost. Helaas wel een paar gediskwaliceerde vogels. 12.30 uur
hadden de vrouwen een heerlijke
maaltijd verzorgd, ook hiervoor onze hartelijke dank. Het was weer
als vanouds geweldig verzorgd. Na
het eten zijn de keurmeesters weer
snel verder gegaan, want er moesten nog een hoop aantal vogels gekeurd worden. Om 17.00 uur was de
laatste keurmeester klaar.
De catalogus werd nog snel in elkaar geknutseld en ging snel door
de printer. Dus om 19.30 was alles klaar en kon er om 20.00 uur de
opening plaats vinden, deze werd
verzorgd door de voorzitter van

KDO de heer Peter Oudshoorn en
onze eigen voorzitter Bert v/d Jagt.
Na de opening was iedereen welkom om bij de show een kijkje te komen nemen naar alle mooie vogels.
Het hele weekend door hebben we
veel aanloop gekregen van belangstellende mensen. Zondag middag
is de trekking geweest van de grote
loterij. We kunnen weer zeggen dat
het een geweldige show is geweest,
waar we erg trots op zijn.
Kampioenen tentoonstelling:
Kleurkanaries
C.D de vree
93 pnt
Postuur Kanaries
S. Geudeker 93 pnt
Zebravinken
Jeroen Könst
93 pnt
Japanse Meeuwen
Bert v/d jagt
93 pnt
Tropen
Leen v/d jagt
93 pnt
Grasparkieten
Co en Wim
91 pnt
Agaporniden

Jan Smit
Grote Parkieten 1
Ronald Wilms
Grote Parkieten 2
H.J. Korver

93 pnt
93 pnt
93 pnt

Open Klasse
Leo v/d Sluis
Jeugdkampioen
Mick v/d Jagt
Stellenkampioen
Jeroen Könst
Derby Kampioen
Ronald Wilms
Jan Smit Bokaal
Jan Smit
Kweekkampioen
Jan Smit
Alg. Groenling kampioen
Leen v/d Jagt
Uitslag grote Loterij:
Gasbarbeque
Hogedrukreiniger
Partytent
Levensmiddelenpakket
Friteuse
Lantaarn
Keukentrap
Droogrek
Wekkerradio
Plantenbak
Keukenhanddoekset

93 pnt
91 pnt
185 pnt
93 pnt
93 pnt
462 pnt
93 pnt
1976
841
1395
2151
1102
962
132
120
701
940
773

Winnaars vrijwilligersprijzen
2010 De Ronde Venen
De Ronde Venen - Als slotstuk van
de Vrijwilligersdag in De Ronde Venen, maakte burgemeester Marianne Burgman de winnaars bekend
van de verkiezing ‘Vrijwilliger van
het jaar 2010’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2010’. Vrijwilliger van het jaar is geworden mevrouw Henny Martensen. Zij ontving een beeld, speciaal ontworpen
voor de winnaar van dit jaar. De titel
Vrijwilligersorganisatie van 2010 is
gewonnen door Stichting Vakantiespeelweken DRV in Vinkeveen. Zij
ontvingen uit handen van de burgemeester een cheque ter waarde van
2.500,-.
Ieder jaar wordt in de gemeente De
Ronde Venen de Vrijwilligersdag georganiseerd om alle Rondeveense
vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet en om het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving te
benadrukken. Zonder het prijzenswaardige werk en belangenloze inzet van de vele vrijwilligers zou de
samenleving niet hetzelfde zijn. Een
vast onderdeel van de vrijwilligersdag is de verkiezing. Het aantal aanmeldingen voor de vrijwilligerstitels
neemt ieder jaar toe. Dit jaar zijn
maar liefst 14 vrijwilligers en 19 organisaties voorgedragen. In beide
categorieën zijn eerste, tweede en
derde prijzen te winnen.
Vrijwilliger van het jaar 2010
Mevrouw Martensen is uitgeroepen
tot Vrijwilliger van het jaar en ontving het speciaal voor de vrijwilliger
van het jaar gemaakte kunstwerk.
Mevrouw Martensen heeft de Kledingbank De Ronde Venen opgezet, die zij vanuit haar eigen woning
runde. In juli is zij vanwege zorgtaken verhuisd, maar tot die tijd ver-

zamelde en sorteerde zij allerhande
kleding voor de minst draagkrachtige medemens. Gedreven door een
sterke sociale bewogenheid, besteedde zij hier veel tijd en moeite.
Wegens het ontbreken van andere
kledingbanken had haar kledingbank zelfs een regionale werking.
Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Dyanne de
Coole van Atelier de Wijde Doelen
in Utrecht. Het beeld in klei laat een
mensfiguur zien dat voor de borst
een hart op handen draagt.
De tweede plaats ging naar mevrouw Willy de Pater uit Mijdrecht.
De wijze waarop zij zich inzet voor
kerk en samenleving toont de toegevoegde waarde van vrijwilligers
aan. Niets lijkt haar teveel; zij zet
zich op diverse terreinen in en is behulpzaam daar waar iemand nodig
is. Op de derde plaats is geëindigd
de heer Anton Luijsterburg uit Vinkeveen. Al vele jaren zet hij zich met
hart en ziel in als vrijwilliger in de
technische dienst voor het Museum
De Ronde Venen. Zonder hem zou
dit industriële monument nauwelijks
te onderhouden zijn.
Alle winnaars ontvingen een waardebon ter waarde van 150,Vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2010
De winnende organisatie is Stichting Vakantiespeelweken DRV in
Vinkeveen. Deze stichting zorgt al
meer dan dertig jaar voor blije gezichten van basisschoolkinderen
gedurende de laatste week van de
zomervakantie. Ieder jaar kijken de
kinderen reikhalzend uit naar een
onvergetelijke afsluiting van de vakantie met alle denkbare leuke acti-

viteiten. Zij ontvingen de hoofdprijs
van 2500,-.
De tweede plaats, met bijbehorende prijs van 1000,-, is uitgereikt aan
Stichting Multi Mondo uit Mijdrecht.
Deze stichting heeft het initiatief genomen om vrouwen en kinderen in
beweging te krijgen met zwemmen,
fitness en andere sporten. Zij richten zich vooral op allochtone vrouwen en kinderen, voor wie deelname aan dergelijke activiteiten niet
vanzelfsprekend is.
De derde plaats, met prijzengeld ter
waarde van 500,-, is gewonnen door
Stichting Vogelvrij Zomer-festival uit
Mijdrecht. De initiatiefnemers stimuleren de uitgaansmogelijkheden
door het organiseren van een festival voor alle inwoners. In juni werd
vanuit het niets een openluchtfestival georganiseerd, dat met circa
1500 bezoekers alom positief is ontvangen.
Voor de vrijwilligersdag van 16 november zijn wederom alle vrijwilligers in De Ronde Venen uitgenodigd voor een feestelijke dag vol activiteiten en workshops. Tegen drieen heette wethouder Jan van Breukelen de aanwezigen welkom en
opende de vrijwilligersdag. Het
avondprogramma stond voornamelijk in het teken van de verkiezing
van Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het jaar.
Voor de verkiezing kunnen inwoners
en organisaties uit de gemeente
personen en/ of organisaties nomineren. Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van het Comité van aanbeveling aan wie de prijzen worden toegekend.

gele en oranjebruine tinten. En
als het blad eraf gevallen is, heb
je de mispels nog.
Mijn twee mispelbomen hangen
er nu vol mee. Hoewel: een groot
deel is er vorige week met SintMaarten afgewaaid. Ze zijn nog
niet te eten, want eerst moet de
vorst erover. Ze zijn dan zacht
en zo rot als een mispel. Niet te
lang bewaren, want dan gaan
ze echt rotten.
En wat kan je er dan mee doen?
Uitzuigen bijvoorbeeld. Ze smaken een beetje naar appels waar
ze verwant aan zijn. De vrij grote
pitten spuug je uit en het harige
velletje gooi je weg.
Je kan er ook jam van maken.
Eerst de gewassen mispels met
een laag water aan de kook
brengen, ze tot puree koken en
dan zeven. De moes met (gelei)

suiker (verhouding 3:2) aan de
kook brengen, vier minuten koken en in schone potten doen.
Op internet staan meer recepten,
zoals van mispellikeur.

Mmm, ik kan niet wachten: wanneer gaat het vriezen?
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Nederland wordt steeds ‘natter’, dus ook de gemeente Uithoorn. Wat zijn daarvan de gevolgen en wat
doet de gemeente om deze overlast zoveel mogelijk te beperken? Samen gaan we de wateroverlast te lijf!

Als het erg hard regent, komt in Uithoorn op sommige plaatsen water
op straat te staan. Niet zo vreemd, want soms valt er in een uur tijd de
hoeveelheid van wel 1.400 volle emmers op één straat. Wateroverlast
voorkomen is niet altijd mogelijk; de schade beperken wel!
augustus viel er meer dan
20 mm in korte tijd. Wat zegt
dat nu: 20 mm? Dat betekent
dat er per vierkante meter 20
liter water valt. Een dak van
een gemiddeld woonhuis
van 7 bij 10 meter voert dan
in een uur tijd 1.400 liter water
af. En een korte straat van 7
meter breed en 100 meter lang
moet dan 14.000 liter afvoeren.
Dat zijn 1.400 volle emmers
water! Als dit niet direct
door de riolering kan worden
verwerkt, blijft het water op
straat staan. Of het komt
vanuit de riolering op enkele
andere straten terecht.
Afgelopen augustus was
een zeer natte maand; er
waren meerdere dagen waarop het veel en hard regende.
Donderdag 26 augustus
spande de kroon. Er viel maar
liefst 86 mm neerslag in 18 uur
tijd. Maar ook op maandag 16,
maandag 23 en zondag 29

voorkomen?
Het voorkomen van tijdelijke
wateroverlast bij dit soort
extreme regenbuien is niet
mogelijk zonder heel grote
investeringen. Om de hoeveelheid water sneller te kunnen
verwerken, zijn namelijk
veel grotere rioolbuizen en

pompen nodig. Dit kost veel
belastinggeld. Ook is het beheer
en onderhoud van grote buizen
veel kostbaarder. De door u te
betalen rioolheffing zal dan al
gauw twee tot drie keer zo hoog
worden. De gemeente vindt
dat deze erg hoge kosten in het
algemeen niet opwegen tegen
de tijdelijke nadelen.
een besparende strategie
In een goed werkend rioleringsstelsel is dit water op
straat na een klein half uur
weer afgevoerd. De straat
fungeert hierbij als tijdelijke
buffer. Deze strategie bespaart
u hoge kosten. Ondertussen
werkt de gemeente hard
aan het realiseren van extra
bergingscapaciteit in het
rioleringstelsel van Uithoorn.
En we doen er natuurlijk
alles aan om te voorkomen
dat water vanuit het riool
binnenstroomt in woningen
en bedrijven.

Zelf meehelpen
U kunt zelf ook iets doen
om wateroverlast op straat te
voorkomen. Bijvoorbeeld door
in uw tuin waterdoorlatende
verharding te gebruiken,
of uw vijver te gebruiken
als waterberging voor uw
dakafvoer. Het riool hoeft
dan minder regenwater te
verwerken. Helpt u mee om
incidentele wateroverlast
in Uithoorn beheersbaar te
houden? Dan blijft ook uw
rioolheffing betaalbaar!

Veel inwoners die te maken
krijgen met wateroverlast,
bellen hiervoor standaard de
gemeente. Maar de ene soort
overlast is de andere niet. Wie
kunt u waarvoor benaderen?
De gemeente is de instantie
die zich bezighoudt met
grond- en hemelwater. Heeft
u water in de kruipruimte,
of staan er grote plassen op
straat waar u hinder van heeft,
dan kunt u dat melden bij de
gemeentewerf op telefoonnummer: 0297 561 127.
Het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht beschermt
tegen overstromingen, zorgt
voor het juiste waterpeil,

beschermt de waterkwaliteit
en zuivert het afvalwater.
De uitvoerende taak van het
waterschap wordt verricht
door Waternet. Lopen de sloten
over of staat het waterpeil te
hoog? Dan is waterbeheerder
Waternet de juiste instantie
om dit te melden. U kunt
bellen met 0900 9394 (lokaal
tarief) en kiezen voor optie 1.
Deze dienst van Waternet
is 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.
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Het water in de kruipruimte van
Peter Verbruggen staat hoger
dan ooit. Reden voor hem om
eens rond te vragen hoe hij het
probleem zou kunnen aanpakken.
”Al zolang ik in dit huis aan de
Heijermanslaan woon, staat er
veel water in de kruipruimte.
Het waterpeil is in deze buurt
gewoon te hoog: van sommige
buren weet ik dat zij het zelfde
probleem hebben. Een tijdje
geleden is er een nieuwe riolering in de straat gekomen en
ik heb het idee dat het sinds
die tijd erger is geworden. Uit
de oude riolering lekte waarschijnlijk nog wel eens wat
weg, maar de nieuwe is veel
waterdichter. Ik vermoed dat
het daarmee te maken heeft.
Bovendien hebben we een
periode met veel neerslag
achter de rug. Het water heeft
in ieder geval nog nooit zo
hoog gestaan als nu.
Ik weet het niet zeker, maar
volgens mij heeft al dat water
in de kruipruimte invloed op
de klimaatbeheersing en de
luchtvochtigheid. Bovendien

denk ik dat het slecht is voor
mijn huis. Daarom wil ik er
wat aan gaan doen. Een buurman van me heeft zelf een
geul gegraven die hij vol met
grind heeft gestort en waarin
een drainagebuis is aangelegd.
Die is vervolgens in overleg
met de gemeente aangesloten
op het riool. Ik denk dat ik
hetzelfde ga doen. Zo’n geul
moet iets van een meter diep
zijn, denk ik. Dat is even graven, maar als je je een weekend
druk maakt ben je klaar, zo
schat ik in. Ik ga binnenkort
een loodgietersbedrijf polsen
of die een drainagebuis kan
plaatsen. Van een andere buurman heb ik begrepen dat de
gemeente in praktische zin
kan helpen door die buis op
het riool aan te sluiten. Of
daarmee het hele probleem is
opgelost, weet ik niet. Maar
het zal in ieder geval stukken
kleiner worden!”

Weerstation Uithoorn is een particulier initiatief van
amateurmeteoroloog Bert van Schagen. Zijn gegevens
worden dagelijks geraadpleegd door veel geïnteresseerden,
waaronder waterbeheerbedrijf Waternet en de gemeente
Uithoorn. Tijd voor een korte kennismaking!
Dit lijkt een trend te worden,
want de metingen laten zien
dat de augustusmaanden in
de laatste tien jaren 50 procent
natter zijn geworden dan
de jaren daarvoor.”

Voor welke gegevens
klopt Waternet bij u aan?
“Waternet maakt gebruik van de
actuele neerslaggegevens zoals
die worden weergegeven op
www.weerstationuithoorn.nl.
Vooral plensbuien en wolkbreuken hebben speciale aandacht in verband met calamiteiten en overstortperikelen.
Daarnaast gebruikt Waternet
de statistische maand- en
jaaroverzichten. Dit natuurlijk in aanvulling op zijn
eigen metingen.”
Klimaatdeskundigen
denken dat het in
de nabije toekomst
meer gaat regenen.
Denkt u dat ook?
“Zeker. Sterker nog, volgens
mijn eigen metingen is dat
proces al begonnen. Normaal
valt er in onze regio 831 mm
per jaar. Vanaf 1998 is er in
tien van de twaalf jaren meer

gevallen. Ook dit jaar is het
natter en zal de teller rond de
1000 mm uitkomen. Volgens
het KNMI zullen vooral de
zomers natter worden en ook
dat zie je nu al in de metingen.
Zo kregen we afgelopen
maand augustus 274 mm op
ons dak: dat is maar liefst drie
keer de normale hoeveelheid.

Het scheiden van afval- en regenwater is goed voor het
milieu. Stap voor stap gaat de gemeente de komende
jaren haar doelstellingen op dit gebied realiseren.
Afvalwater is het vervuilde
water dat naar het riool wordt
geleid wanneer u bijvoorbeeld
uw toilet heeft doorgespoeld,
uw handen heeft gewassen of
onder de douche bent geweest.
Via het riool komt het bij de
zuivering terecht. Ook het
regenwater dat op wegen,
daken en pleinen valt wordt
via datzelfde riool naar de
zuivering geleid. Dat is
eigenlijk zonde, omdat dit
water relatief schoon is.

is vastgelegd dat tot aan het
jaar 2030 22,75 hectare grond
gaat worden afgekoppeld
(ongeveer één hectare per jaar).
Dat betekent dat het afvalen regenwater hier elk een
apart afvoerstelsel krijgen.
Het hemelwaterstelsel voert
het water direct af naar het
oppervlaktewater, en niet
meer naar de zuivering.
Dit alles vraagt een investering
van 4,56 miljoen euro over
de periode tot 2030.

Afkoppelen
In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Uithoorn

Opgebroken
Van de geplande 22,75 hectare
heeft 20,2 hectare nu een

gemengd stelsel, dat wil
zeggen dat beide soorten
water samen door één buis
gaan. Het stelsel moet daar
dus vervangen worden door
een gescheiden stelsel en
daarvoor moet de grond
open. Om de overlast hiervan
zoveel mogelijk te beperken,
wordt dit gedaan op
momenten dat er aan de
weg wordt gewerkt: twee
vliegen in één klap. Een deel
van het riool was de komende
tijd sowieso aan vervanging
toe; met die werkzaamheden was dus al rekening
gehouden.

©BeeldleVeRancieRS

Wat betekent het
veranderende klimaat
voor Nederland in
zijn algemeenheid en
Uithoorn in het bijzonder?
“Behalve dat het warmer
aan het worden is, zullen we
naar verwachting ook meer
neerslag en rivierwater te
verwerken krijgen. Het is
daarom van groot belang
dat een beheerorganisatie
als Waternet eraan werkt om
de infrastructuur – dijken
en watergangen – hier zoveel
mogelijk op aan te passen.
Dit is erg belangrijk, zeker
in onze laaggelegen regio
om natte voeten (of erger)
te voorkomen.”

Rob Verlinden in Uithoorn
Rob Verlinden kwam op
woensdag 29 september 2010
naar het gemeentehuis van
Uithoorn. Daar gaf de presentator van tv-programma’s als
‘De Tuinruimers’ 40 plaatsgenoten een minicursus tuinieren. Zij waren de gelukkige
winnaars van de prijsvraag in
de Waterkrant (maart 2010).
In tweeënhalf uur tijd vertelde
Rob hen alles over de aan- en
afvoer van regenwater in
de tuin, de basisbeginselen
voor het maken van een tuinontwerp en over de aanleg
en het onderhoud van een tuin.
Het werd een avond vol leuke
weetjes en interessante do’s
en don’ts. Om thuis nog eens
rustig één en ander na te
kunnen lezen, kreeg iedere
deelnemer het tuinboek
‘Tuinieren met Gevoel’ cadeau.
Uiteraard gesigneerd door
Rob.
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Rabobank organiseert bijeenkomst ‘Cijfers & Trends’

Herman Wijffels: ‘We bevinden
ons op een belangrijk keerpunt’
Uithoorn - Rabobank Regio Schiphol organiseerde op maandag 8 november een bijeenkomst Cijfers &
Trends in hotel Schiphol A4 voor
ruim 130 accountants, fiscalisten,
advocaten en notarissen uit de regio Haarlemmermeer, Aalsmeer en
Uithoorn. Leo Peeters Weem, directievoorzitter van de bank en Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, stellen vast dat we aan de
vooravond staan van een belangrijk
keerpunt in onze economie.

Een handvol prijswinnaars bij
Dierenspeciaalzaak Discus Van Tol
Uithoorn - Dierenspeciaalzaak Discus Van Tol in Winkelcentrum Zijdelwaard en de vestiging op het
AmstelPlein hadden ter gelegenheid
van dierendag op 4 oktober een leuke actie voor hun klanten in petto.
Kinderen tot 8 jaar konden hun best
doen om een kleurplaat fraai in te
kleuren en in beide winkels was een
aquariumbak geplaatst.
Hondenkoekjes
Die waren nu eens niet gevuld met
water en vissen, maar volgestort
met hondenkoekjes. Iedereen die
mee wilde doen moest raden hoeveel koekjes er bij benadering in
aquariumbakken lagen. De aantallen in beide aquariumbakken waren
verschillend. Veel klanten hebben
aan de acties deelgenomen. Uitein-

delijk werden er drie prijswinnaars
bij de kleurwedstrijd getrokken en
twee die het juiste aantal hondenkoekjes in de aquariumbakken het
dichtst hadden benaderd.
Woensdag 10 november werden de
prijswinnaars in de dierenspeciaalzaak van Van Tol bij winkelcentrum
Zijdelwaard door Johan van Tol en
zijn medewerkers ontvangen en
werden de prijzen uitgereikt. Voor
de kleurplatenwinnaars bestonden
die uit een etui dat kan worden versierd en een zelf te maken kleurrijk
popje.
De beide winnaars van het aantal
hondenkoekjes mochten de aquariumbak houden en kregen daarbij
bovendien nog planten en visjes om
er thuis een echt aquarium van te

maken.
De prijswinnaars van deze kleurplatenwedstrijd zijn: Eiline Koopal,
4 jaar en Lisette Schönhage, 8 jaar,
beiden uit Uithoorn en Quinty Klein,
6 jaar, uit Kudelstaart. Degenen die
het aantal hondenkoekjes bijna
goed hadden zijn: Chavez Holthuis
(zijn zusje Iboya nam de prijs voor
hem in ontvangst) met 2050, waar
er 2100 in de bak zaten in de winkel
AmstelPlein en Ursula Klijnsma met
3000, terwijl 3040 het juiste aantal
was bij Van Tol op het Zijdelwaardplein.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd
en Discus Van Tol bedankt voor het
leuke initiatief. Graag tot een volgende keer!

Bedrijfsleven plust
voorzichtig in 2011
Directievoorzitter Leo Peeters Weem
blikte kort vooruit op 2011. ‘In 2011
mogen Nederlandse bedrijven –behalve de bouwsector– rekenen op
voorzichtige plussen in de omzetwaarde.

Eenzelfde trend is reeds zichtbaar in
Amerika. Daarnaast moeten we rekening houden met een nog strakkere regelgeving.

Op dit moment trekt vooral de toegenomen wereldhandel de Nederlandse economie uit het dal. Maar
dit herstel acht Peeters Weem niet
bestendig.
‘De wereldhandelsgroei zwakt in
2011 naar verwachting af. Ook de
kans dat consumenten hun euro’s
meer laten rollen is niet groot, omdat velen worden geraakt door bezuinigingen. De economische groei
blijft – na een stijging van 1,75 procent in 2010 – steken op een plusje van 1,5 procent in 2011’, aldus Leo
Peeters Weem.
We staan voor een
grote uitdaging
Vervolgens was het woord aan Herman Wijffels. Hij gaf de aanwezigen

Leo Peeters Weem, directievoorzitter van de bank en Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering

Goed raak voor liefhebbers
metalmuziek in The Mix

Knotgroep zaagt op Brameneiland

Deze ochtend staat de klus op het
programma om te ver doorgegroeide houthakbosjes terug te dringen. Veel zaagwerk dus in een unieke natuuromgeving midden in Uithoorn. Iedereen die graag een och-

‘Op financieel-economisch gebied
is de consument geschokt door de
huidige situatie. Men verwachtte dat de systemen van sociale zekerheid en oudedagvoorziening voldoende zouden werken om de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien. Dit blijkt nu toch anders te liggen. Daarom ligt het in de verwachting dat de consumenten gaan sparen in plaats van consumeren.

Zijn eindconclusie is helder. ‘Onze oude economie is niet geschikt
om de toekomstige economie verder vorm te geven.
De afgelopen tijd hebben we met
name gestuurd op Profit (als onderdeel van de drie P’s: People, Planet en Profit). We bevinden ons nu
in een maatschappelijke context
waarin we triple government moeten hanteren. We moeten ons dus
gaan richten op alle drie de P’s. Wij
kunnen alleen succesvol zijn in de
toekomst als we op alle drie de pijlers kunnen vernieuwen! We moeten
anders gaan werken en organiseren
om de grote omschakeling te realiseren. Alleen zo kunnen we toekomstgericht en weerbaar worden!
Een uitdaging voor de komende periode’, besluit Herman Wijffels deze
boeiende avond.

De industrie, groothandel, transport en zorg groeien bovengemiddeld. Ook de dienstverlenende sector komt er volgend jaar redelijk
goed vanaf.’

Aanstaande zaterdag 20 november
Uithoorn - Zaterdag 20 november
gaat de Knotgroep Uithoorn weer
aan de slag op het Brameneiland
in Uithoorn. Dit langgerekte veeneiland aan het Zijdelmeer heeft een
bijzondere vegetatie die in stand
kan blijven door regelmatig onderhoud door de Knotgroep.

deze avond zijn visie op een nieuwe
wereld. Hij lichtte zijn visie toe aan
de hand van de drie pijlers: financieel-economisch, ecologisch en sociaal-organisatorisch.

tend in de natuur actief wil zijn, is
welkom.
De Knotgroep werkt van 9.00 tot
13.00 uur: verzamelen bij de Werkschuur aan het Elzenlaantje bij de
Boterdijk in Uithoorn.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het goed raak voor de liefhebbers van metalmuziek! De Chileense band Six Magics toert door Europa en zaterdagavond stonden ze
in The Mix.

De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Rond half elf drinken de
knotters koffie of thee, mét koek. En
om 13.00 uur sluiten ze af met een
kop heerlijke soep. Neem zelf mee:
laarzen en een beker met lepel.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172.

Het toegestroomde publiek genoot
met volle teugen van deze femalefronted metalband! Als tweede band

speelde The Name het dak van de
zaal hetgeen werd veroorzaakt door
de grote hoeveelheid energie waarmee de band speelt! Als laatste
band was het de beurt aan Hammer of Justice, een Metallica tributeband. Deze Drenthse band speelde de bekende nummers exact na
hetgeen op veel support van het publiek resulteerde!

Genesius presenteert:

‘Rust, Vrede en Flinterman’

Veel te doen voor basisschool de Vuurvogel!
Uithoorn - Zaterdag 13 november
was het zover: de leerlingen van de
groepen 7 en 8 gingen naar de televisiestudio van Nickelodeon!
Ze zijn gevraagd voor de opname
van het programma “SuperNick” en
daar hadden ze allemaal reuze veel
zin in.
De leerlingen meldden zich zaterdagmorgen bij de studio en het was
reuzespannend. Een heuse t.v. stu-

dio, camera’s, en veel lichten. Voordat de opname begon kregen de
kinderen een opwarmertje.
Maar...... wie werd er uitgekozen om
aan het spel mee te doen? Wie had
zijn of haar extra setje kleren nodig?
Wat gebeurde er nog meer??? Allemaal kijken op zaterdag 20 november om 9.30 uur naar SuperNick op
Nickelodeon!!

De Kwakel - Ware liefde. Het is een
begrip waar we allemaal ooit eens
een keer tegenaan lopen. Voor sommigen wenkt het in een discotheek.
Al is het dan ware liefde voor een
avond. Voor anderen bij hun werk, de
Albert Heijn, de sportclub, de kaasboer. Van de Wallen tot de Wadden
vinden gelukkige tortelduifjes elkaar en treden ze al koerend het roze wolkje samen tegemoet. Maar,
voor sommigen gebeurt dat gewoon
nooit. De spechten onder ons lopen alleen door het leven. Altijd op
zoek naar hun wederhelftje waggelen ze hoopvol en in liefdesfantasie
rond. Tot het laatste moment, als ze
plotseling een laatste scheet laten
en ze koud neervallen op het asfalt.
Dit zijn vaak degenen die bij “Flinterman Uitvaarten” terechtkomen. Hier
worden ze bereid: leeggepompt, opgeschminkt en in een kist gelegd op
keurig professionele wijze. Ze zullen
de lugubere medewerkers nooit ont-

moeten. Ze zullen hen nooit kunnen
bedanken of, als wederzijds plezier,
even naar hun verhalen van eenzaamheid kunnen luisteren. Ze zullen nooit weten dat ook hier tussen
de doden, echte liefde te vinden is.
Rust, Vrede en Flinterman is een
klucht met pit. Met een verfrissend
scheutje galgenhumor wordt er gekeken naar de meest intense drijfkracht van de mens. Rust, Vrede
en Flinterman wordt opgevoerd in
dorpshuis “De Quakel” in De Kwakel.
Uitvoeringen zijn op 19, 20 en 27 november. Per abuis staat er in de donateursuitnodigingen 26 november
i.p.v 19 november, excuses van Genesius hiervoor. Aanvang 20.15 uur,
zaal open om 19.30 uur. De kaarten
zijn te koop voor 7.50 euro per stuk
bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, tel. 0297560448 of Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, tel: 0297-532970. Genesius verwelkomt u graag op één van
haar uitvoeringen.

KnA speelt voortreffelijk
in Karel van Manderhof

Braderie Het Hoge Heem
wederom een groot succes
Uithoorn - De jaarlijkse braderie
van Het Hoge Heem op 18 november was weer een succes. Zoals elk
jaar is de opbrengst van de braderie weer bestemd voor extra activiteiten in het volgende jaar. De opbrengst komt richting de 1800,- euro uit. Die opbrengst wordt gegenereerd door de verkoop van o.a. bloemen en planten, sieraden, tweedehands boeken en legpuzzels. Daarnaast is er het enveloppen-trekken
en natuurlijk het rad van avontuur.
Voor het rad van avontuur hebben
weer vele winkeliers prijzen gesponsord. De organisatoren willen daar
dan ook voor bedanken: C1000 Visser, Albert Heijn Jos van den Berg,
C1000 Reurings, Albert Heijn Zijdelwaardplein, Slagerij van Eijk en
’t Veld, Slagerij Heemskerk, Slagerij
Bader, Slagerij Stronkhorst, Kaas en

Zo, Bakker Westerbos, Gerard Keune, Discus Van Tol, Handig Werk,
Expert Hassing, Multimate, Believe in Beauty, Kapsalon Bernadette, Nelson schoenen, Zwart schoenen, Jenny Fashion, Johan Piet, Ton
stoffen, Van Hilten, Smit bedden, Sijbrants en van Olst, Sparnaaij, Tops
juweliers, Minou, Boogaard, Miranda, Brouwerij De Schans, Zeevishandel Kes, C1000 Bloemen, De
Goudreinet, Ten Hoope, Stoop, Pearl,
Broeckmans, Primera de Jong, Beter Horen, Duo Sport, Zwembad De
Otter, Amstelland Sauna. KDO weer
hartelijk bedankt voor het lenen van
het rad van avontuur. Bloemen en
planten werden beschikbaar gesteld door Hoogerwerf Bloemen,
Klein Mexico, Kwekerij v.d. Knaap,
Kwekerij van Diemen, Kwekerij De
Florist en Kwekerij den Hollander.

Uithoorn - “Voortreffelijk”. Dat was
unaniem het oordeel over het optreden van het Uithoornse harmonieorkest Kunst Na Arbeid dinsdagavond in het atrium van de feestelijk
verlichte Karel van Manderhof. Onder leiding van dirigent Ruud Pletting werd een programma uitgevoerd dat bij de bewoners en genodigden uitstekend in de smaak viel.
Met het optreden bewees KnA weer
dat het een orkest van klasse is
waar Uithoorn trots op kan zijn. Na
afloop stroomden de nieuwe donateurs dan ook toe.
De bewoners van de Van Manderhof kunnen temeer met tevredenheid op de avond terugzien, omdat
de akoestiek in het atrium verrassend goed bleek te zijn. Boven ver-

wachting. Ruud Pletting: “Ik vond
het een genoegen om er met het orkest op te treden,”

Inloopochtend
in ‘De Quakel’
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16, wordt woensdagmorgen 24 november van 9.30 tot
11.30 uur een ochtendinloop gehouden. Vrouwen en mannen zijn welkom
om, onder het genot van een gratis kopje koffie of thee, kerstkaarten
te maken of gewoon een kletspraatje te houden. Zelfs de eerstgemaakte kerstkaart mag u gratis meenemen.
De volgende kaarten zijn 2,00 euro.
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Droog, niet echt koud, beetje wind, kortom geweldig weer bij intocht Sint in Uithoorn

Groot en klein genoot van het geweldig,
goed georganiseerde festijn
Uithoorn – De intocht van sinterklaas
is elk jaar weer een groot feest in
Uithoorn.
De
drie
organiserende
winkeliersverenigingen, Het Oude Dorp
aan de Amstel, Winkelcentra Amstelplein
en Zijdelwaard weten er ieder jaar weer
iets geweldigs van te maken. Als je de
weersvoorspelling moest geloven zou het
dit jaar niet echt meezitten. Veel regen,
harde wind, de organisatie was niet blij
met de berichten.
Maar... gelukkig hebben de weermannen
en vrouwen in Nederland het vaak fout,
dus wie weet.
Wel, het slechte weer kwam wel, maar in
een ander deel van Nederland. Tijdens de
sint-festiviteiten, die maar liefst duurden
van half tien in de ochtend tot vier uur in
de middag, viel er geen spettertje regen.
Het was lekker weer. Niet echt koud, een
beetje wind, kortom: het was genieten.
Oude Dorp
De aankomst en het verwelkomen gebeuren
altijd in het Oude Dorp. Aan de Amstel
staat een podium en de sint heeft alle
gelegenheid met zijn boot aan te meren in
Uithoorn. Honderden, misschien wel meer
dan duizend, belangstellenden hadden
zich verzameld aan de kade en bij de brug.
Twee geweldige clowns vermaakten,
samen met het zwarte pietenorkest en later
met de muziekvereniging, de aanwezigen.
Het wachten was op deze manier niet
vervelend.
En ja hoor, precies op tijd, rond de klok
van tienen, daar kwam de boot met
Sinterklaas. Voorafgegaan door nog een
boot met pieten en met een escorte van de
kanovereniging. De nieuwe burgemeester
verwelkomde de sint en daarna ging hij te
voet richting Amstelplein.
Amstelplein
In Winkelcentrum Amstelplein zat de
sfeer er inmiddels goed in. Ook daar een
podium en ook daar vermaakte het zwarte
pietenorkest de steeds aangroeiende
menigte.
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Toen ook nog de leerlingen van
Danscentre Jolanda van Beek een
zestal geweldige show weggaf
waarbij niemand stil kon blijven
staan, was het feest bijna compleet.
Compleet werd het toen rond elf
uur sinterklaas het winkelcentrum
binnenkwam en voor ieder kind
alle tijd nam om een praatje te
maken of met hem/haar op de foto
te gaan. Hierna ging de sint snel
even wat rusten, wat eten om om
half twee weer zijn opwachting
te maken bij Winkelcentrum
Zijdelwaard.
Zijdelwaard
Ook in Zijdelwaard werden de vele
aanwezigen vermaakt door een
paar gezellige clowns. Er waren
alvast zwarte pieten gestuurd
door sinterklaas die het wachten
gezellig maakten. Ook hier keurig
op de geplande tijd arriveerde de
sint en ook nu had de oude man
weer alle tijd voor de kinderen.
Ieder kind uit Uithoorn heeft
zaterdag de gelegenheid gehad
om heel dicht bij sinterklaas en
zijn pieten te zijn. Het was een
vermoeiende, maar geweldige
intocht daar in Uithoorn...
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Ontevredenheid over slechte
straatverlichting groeit

Kerk tot de laatste plaats bezet

Geweldig lustrumconcert van
Groot Nederlands Mannenkoor
Mijdrecht - Het Lustrumconcert
van het Groot Nederlands Mannenkoor op zaterdagmiddag 6 november jl. in de Janskerk van Mijdrecht
kan bijzonder geslaagd genoemd
worden. De kerk was tot aan de
laatste plaats bezet met een belangstellend publiek dat zich al vanaf ruim een uur voor de aanvang bij
de kerkdeuren meldde.
Het koor, in nieuwe koorkleding,
onder leiding van de dirigent/pianist Gezinus M. Veldman begon het
concert klokslag half drie met het
prachtige Alleluia-Gloria, waarmee
men direct de “grip” op de toehoorders had. Na de opening door de

voorzitter, werd een heel gevarieerd
programma aangeboden, van “Rise up O Church of God” en Psalm
148 in een setting van de dirigent
tot ook “The Elephant Song”. Naast
uiteraard meerdere stukken werden er ook een paar door het koor
uitgevoerd samen met de tenor Reza Ranjazmay. Adembenemend zoals deze solist ook enkele werken
alleen ten gehore bracht zoals het
“Ave Maria” en “Dein ist mein ganzes Herz”.

tin Mans. Deze twee “toetsen”-profs
gaven tijdens dit concert elk afzonderlijk en ook gezamenlijk nog een
“staaltje van hun kunnen” weg.

Het koor werd muzikaal op de vleugel begeleid door de dirigent en op
het prachtige Bätz orgel door Mar-

Belangstelling voor het koor? dan
kunt u contact opnemen met het secretariaat 058-2880818

Na het dankwoord door de voorzitter gingen alle koorleden onder het
zingen van het “Alleluia” rondom het
middenschip van de kerk staan en
eindigden met het “Gloria” samen
met alle aanwezigen. Al met al een
feestelijk lustrumconcert om niet
gauw te vergeten.

Blom & Blom Fietsexperts lanceert
fietsonderhoudsprogramma
Mijdrecht - Vanaf woensdag 3 november kunnen fietsliefhebbers
men bij Blom & Blom Fietsexperts
aan de Industrieweg terecht om hun
trouwe karretje een keer te verwennen met een (voordelige) onderhoudsbeurt.
Zoals alle voertuigen op z’n tijd onderhoud nodig hebben om er veilig
mee de weg op te gaan, geldt dat
ook voor de fiets, van welk merk of
type dan ook.
Goed en regelmatig onderhoud
“Wij hebben voor elke fiets een onderhoudsprogramma opgezet. Dat

en Race/atb/hybride fiets (120 euro). Prijzen zijn incl. btw, maar excl. verbruikte materialen. Voor dat
tarief krijgt de fiets een zeer uitgebreide inspectie en onderhoudsbeurt, waaronder bijvoorbeeld controle van frame, banden, lagers, versnelling, verlichting, kabels, ketting,
remmen, computertest en elektronica controle (bij E-fiets), spaken en
velgencontrole en richten wielen.
Voorts derailleurs reinigen en afstellen, stuurlint vervangen, balhoofd/bracket vlakken, fiets reinigen en beschermen tegen winterse

Daarnaast levert men nagenoeg alle
soorten en typen fietsen van bekende merken voor alle doelgroepen,
zoals recreatiefietsers, fietsers die
elektrische trapondersteuning wensen en toer- en sportfietsers.
Van de stadsfietsen (Urban Bikes)
is Blom & Blom overigens exclusief
dealer voor de hele regio. Maar ook
kinderfietsen en hometrainers zijn
te zien in de grote showroom die
twee verdiepingen telt. Ruime aandacht krijgen de mountainbikes,
sport- en racefietsen, waarvan de
een nog mooier en beter toegerust
is dan de ander.

De Ronde Venen - Inwoners van
de gemeente klagen steen en been
over de soms in slechte staat verkerende openbare verlichting die ook
na herhaald bellen met de gemeente of Stedin, maar niet gerepareerd
wordt. Bijvoorbeeld in de Mijdrechtse Penning, waar volgens een bewoner een deel van de straatverlichting al wekenlang niet op orde
is. Hetzelfde geluid wordt gehoord
uit de wijken Twistvlied en Molenland. Ook bewoners die in de buitengebieden hun domicilie hebben
zijn niet blij.
Aan het einde van de Hoofdweg bijvoorbeeld die verderop overgaat in
het Molenland, is het ’s avonds bar
donker wat niet zelden tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Mevrouw
Persoon, bewoonster van een van de
bungalows die grenzen aan het Recreatiecentrum Kromme Mijdrecht
op het Molenland, kaartte dit aan bij
de gemeente maar werd, zoals vele anderen, van het kastje naar de
muur gestuurd. “Het is niet een zaak
van de gemeente, maar van Stedin
of CityTec, daar moet u uw storing
melden”, aldus een woordvoerster.
Aldus gedaan, maar ho maar reparatie. Maar het is formeel toch een
taak van de gemeente die moet zorgen dat de openbare verlichting
deugdelijk moet zijn? Die hoort dat
toch te melden als zij klachten binnenkrijgt? Kennelijk vindt de gemeente dat dit niet tot haar taak behoort.
Storingen melden
Dus maar eens even gevraagd aan
CityTec. “Als de openbare verlichting
niet functioneert, kunnen de omwonenden dat het beste zelf bij ons
melden. Dat scheelt weer een tussenlaag. Bovendien spaart een gemeente de klachten nogal eens op
om ze dan in een keer aan ons door
te geven. Maar soms schiet het er
ook wel eens bij in”, laat woordvoerder Arie Spruit ons weten. ”Wie
klachten heeft kan ons direct bellen

op 088-8959300. Maar beter is het
storingsformulier via de PC op onze
website in te vullen. Men dient dan
op www.citytec.nl in te loggen. Vervolgens klikt men op de provincie en
de gemeente waar men woont. Onder aan de webpagina zie je dan het
storingsformulier waarop de storing
kan worden gemeld.
Daarbij moet ook het nummer dat
op de lantaarnpaal staat, worden
ingevuld. Dat is het kenteken voor
de onderhoudsgroep die anders de
paal niet kan vinden. Als u het formulier op de computer hebt ingevuld klikt u op ‘verzenden’. Wij krijgen het hier binnen en dan wordt
er actie op ondernomen. Soms kan
het echter zijn dat de storing niet
in de lantaarnpaal zelf zit, maar in
de grondkabel. Dat zie je als er een
rij lampen van de straatverlichting
niet brandt. Dan informeren wij Stedin, want die gaat daar over. Stedin
geeft opdracht om een onderzoek in

Lotto Jackpotwinnaar kocht
lot bij The Read Shop

Collectie winterkleding
Er zijn talloze uitvoeringen voor
even zo vele sportieve prestaties.
Merken als Trek, Haibike, Batavus,
Sparta en MultiCycle vieren hier furore en straks ook het merk BeOne,
favoriet van onder meer Leontien
van Moorsel.
Dat alles variërend van betaalbaar
tot stevig geprijsde topproducten.
Tevens is er een schitterende collectie vouwfietsen van het merk Dahon.

doen wij bij voorkeur in het late najaar en de wintermaanden omdat iemand zijn fiets doorgaans dan gemakkelijker een dagje kan missen.
Vooral de recreatieve fietsers en
toerrijders voor wie het seizoen achter de rug is, kunnen hun fiets dan
bij ons geheel laten nazien. En dat
tegen een redelijke prijs.
Goed en regelmatig onderhoud
voorkomt later hoge kosten én het
geeft een veilig gevoel om in het
voorjaar de fiets weer te kunnen
pakken die van top tot teen in orde is. Pakken en wegrijden is dan
de boodschap. De ervaring leert bovendien dat het in het voorjaar bij
ons ook bijzonder druk is, want dan
komen de meeste mensen bij ons
hun fiets brengen voor onderhoud.
Lager tarief wintermaanden
Op zo’n moment ben je niet direct
aan de beurt en kost het meer moeite om de afspraak in te passen, terwijl het mooie (fiets)weer inmiddels
in aantocht is.
Wij adviseren dan ook het onderhoud in de wintermaanden te laten
doen en het niet op de lange baan
te schuiven. Bovendien hanteren wij
een lager tarief dan in de zomermaanden en rekenen wij geen bijkomende arbeidsloonkosten voor
extra werkzaamheden aan de fiets.
Dat is dus ook een stuk voordeliger
en daarvan kan men profiteren”, legt
Sjaak Blom uit.
De onderhoudsprogramma’s zijn afgestemd op het type fiets, waaronder Stadsfiets (50 euro), E-fiets (70
euro), Hybride stadsfiets (99 euro)

invloeden, etc, etc. Een en ander afhankelijk van het type fiets. Prijsopgave voor verbruikte materialen en
vervangende delen gaat in overleg.
Het kan natuurlijk geen kwaad hoe
dan ook even bij Sjaak Blom binnen te lopen voor nadere informatie als men meer wil weten over het
onderhoud van zijn of haar (specifieke) fiets.
Alles voor de fiets
Blom & Blom Fietsexperts is een
speciaalzaak op het gebied van
fietsen. Voor onderhoud en service
heeft men de beschikking over een
ruim bemeten eigen werkplaats met
deskundige monteurs.

Kortom, wie een deskundig advies wil hebben of zijn/haar fiets in
goede handen wil achterlaten voor
een ultieme onderhoudsbeurt, is bij
Blom & Blom Fietsexperts aan het
juiste adres. Anders gezegd, bij de
vakhandel dus.

Toegegeven, in een aantal gevallen
is de storing (in Wilnis) na de melding een paar dagen later verholpen. En nu maar hopen dat wat u
heeft gemeld er ook actie op wordt
ondernomen. Veel meer mogelijkheden om uw (terechte) zorg en ergernis kenbaar te maken zijn er jammer
genoeg niet.

In de bocht van de schemerige Hoofdweg brandde de openbare verlichting ’s
avonds 14 november (nog) niet

Vanzelfsprekend leverbaar in alle prijsklassen. Liefhebbers van dit
soort fietsen zullen hier ongetwijfeld
likkebaardend rondkijken en van al
het moois kunnen genieten.

Verder vindt men er alles op het gebied van ‘fietsaankleding’ als tassen, fietscomputers, gps-gestuurde
fietsnavigatiesystemen, verlichting,
reparatiedoosjes en allerhande accessoires, binnen- en buitenbanden
in alle maten, naast een uitgebreide collectie speciale (regen)kleding,
fietsschoenen en helmen. Inmiddels
is ook de wintercollectie kleding
binnen voor de ‘diehards’ die weer
en wind trotseren om toch maar te
kunnen rijden.

te stellen en indien nodig een reparatie te laten uitvoeren. Als dat klaar
is krijgen wij weer bericht en gaan
wij aan de slag. Maar het kan nog
wel eens even duren voordat Stedin
het lek boven water heeft. Om die
reden is de verlichting soms lange
tijd buiten werking. Stedin heeft op
haar website ook een mogelijkheid
tot storingsmelding
(www.stedin.nl). Je kan daar onder
het kopje storingen ook de status
van de storing zien in de straat van
uw gemeente, hoelang die duurt of
heeft geduurd en of de storing is
verholpen.” Aldus de heer Spruit.

Vinkeveen - Donderdag 11 november was er een klein feestje bij The
Read Shop in winkelcentrum Zuiderwaard aan de Plevierenlaan. Daar
werden Richard Strubbe en zijn medewerksters Sica van Toorn en Lilian Liesveld in de bloemetjes gezet door de Lotto rayonmanager Bas
van Winsen. Bovendien werd er een
fraaie taart aangesneden en een
‘passende fles bubbels’ overhandigd
om een heildronk uit te brengen op
het succes van de Lottoverkoop bij
deze locale Vinkeveense boekhandel. Immers, één van de winnende
Lottoformulieren van de Jackpot die
op 16 oktober was gevallen, was gekocht bij The Read Shop. De eigenaar kon samen met nog 21 andere
deelnemers in het land die winnaar
waren geworden liefst 36 miljoen
euro (!) verdelen, méér dan een miljoen euro netto de man/vrouw! Kassa dus voor de Rondevener die zich
overigens begrijpelijk, niet liet zien
op deze voor de boekhandel toch
wel feestelijk dag. Wel is bekend dat
hij drie weken het formulier in huis
had zonder zich te realiseren dat dit
een winnend exemplaar was en wat
voor een! Hij kon het eerst niet ge-

loven. Geen wonder, want hoe vaak
komt het voor dat men een dergelijk prijs wint met een ter plaatse gekocht Lottoformulier? Het is dus wel
degelijk mogelijk. Ter gelegenheid
daarvan werden binnenlopende bezoekers van The Read Shop getrakteerd op (heerlijke) koffie met een
stukje taart. Bovendien kreeg iedereen van achttien jaar en ouder die
middag een Lottoformulier om een
keer gratis mee te spelen. Voor de
koffie was de rijdende koffiebar geengageerd van Espressi
(www.espressi.nl) die post had gevat pal naast de ingang van The
Read Shop. Velen lieten zich het gepresenteerde terecht goed smaken en waren verrast te horen dat
er zo’n hoge prijs was gevallen bij
een inwoner die zijn Lottoformulier
bij The Read Shop in Vinkeveen had
gekocht. Dat geeft de burger toch
moed ook eens een kansje te wagen
met de Lotto, toch?
Sport profiteert mee
Het was een unieke situatie voor
Lotto dat de Jackpot in de tweede
prijsklasse is gevallen en door zoveel Lottospelers gedeeld wordt. Net

Vrijdag Soul- en motownkoor
D-F!NE bij PK Sport
Vinkeveen - Komende vrijdag 19
november organiseert PK Sport in
Vinkeveen een wellness- en fashionnight met onder andere een
modeshow, een live DJ en een minimarkt met leuke kraampjes. Gedurende de avond die begint om
19.00 uur zal Soul- en Motownkoor D-F!NE diverse malen optreden. D-F!NE bestaat inmiddels 6

jaar en heeft in die tijd al een uitgebreid Soul & Motownrepertoire opgebouwd.
Het ongeveer 30 dames tellende
koor zorgt iedere keer weer voor
een dynamisch optreden waarbij
stilzitten bijna niet mogelijk is. Zij
zullen o.a. It’s raining men, Proud
Mary, Allways there, Celebration en

als bij iedere Lottotrekking worden
door de notaris zes getallen en een
kleur getrokken. Zaterdag 16 oktober werd de Jackpot echter uitgekeerd in de prijsklasse waar voor het
eerst een of meerdere winnaars waren en dat was de tweede prijsklasse. De laatste keer dat de Lotto Jackpot viel was bijna precies een jaar
geleden op 10 oktober 2009 in Den
Haag. Toen was het een bedrag van
9,5 miljoen euro. Lotto heeft in 2009
zestien keer een miljoen euro of
meer uitgekeerd waarvan vier maal
de Jackpot. Vijf jaar geleden keerde
Lotto de op een na hoogste Jackpot
20,8 miljoen euro uit. In 2010 heeft
Lotto tot nu toe 33 prijzen van een
miljoen euro of meer uitgekeerd.
Afgelopen zaterdag 13 november
was de Lotto Jackpot weer goed
voor 9 miljoen euro. Niet alleen Lotto-spelers winnen met Lotto maar
ook goede doelen winnen. De opbrengsten van Lotto komen na aftrek van het prijzengeld ten gunste
van goede doelen op het gebied van
sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Sinds de
oprichting in 1961 is er meer dan
1,2 miljard euro naar de Nederlandse sport gegaan. Naast de topsport
profiteert ook de amateursport en
breedtesport van een grote jaarlijkse
bijdrage. Aan overige goede doelen
waaronder het Oranjefonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Nierstichting is sinds de oprichting 500
miljoen euro afgedragen.
The Read Shop in winkelcentrum
Zuiderwaard is een gezellige boekhandel met een breed assortiment
aan boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden eens een gokje te wagen met onder meer de Lotto, de Staatsloterij en de voetbaltoto. Bovendien is er in de boekhandel
een postagentschap voor de meest
gangbare post- en geldzaken. Ook
kunnen hier kentekenbewijzen worden overgeschreven. Goed te weten
dat dit hier aanwezig is. Reden genoeg om er eens een keer (vaker)
binnen te lopen.

Never can say goodbye zingen. Entreekaarten à 6,- per persoon zijn
verkrijgbaar bij PK Sport aan Voorbancken 26 in Vinkeveen. Voor
dat geld ontvang je na afloop een
goodiebag t.w.v. 150,- euro.
Lijkt het je leuk om ook met D-F!NE
mee te zingen en swingen en ben je
of ken je een sopraan of mezzosopraan tussen de 18 en 45 jaar, geef
je dan op om een repetitie bij te wonen en een stemtest te doen. Alle
informatie hierover is te vinden op
de website van het koor.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2011
Begrotingsraad Uithoorn in recordtempo goedgekeurd

Beschouwingen bij begroting 2011 van Ons Uithoorn

Uithoornse raad toont
respect voor elkaars standpunten

Garagevariant is bespottelijk plan”

Uithoorn – Elk jaar worden er in de diverse
gemeenten in Nederland begrotingsvergaderingen gehouden. Meestal zo rond november,
waarin de begroting voor het komende jaar
wordt behandeld. Deze vergaderingen duren
meestal erg lang en worden vaak overspoeld
door ingediende moties, amendementen en ellenlange discussies. Afgelopen donderdag was
de begrotingsvergadering in Uithoorn. Onze
redactie, al jaren aanwezig bij dit soort vergaderingen in de gemeente De Ronde Venen, had
zich al ingesteld in een heel lange vergadering.
In gemeente De Ronde Venen namelijk duurt
een gewone vergadering al vaak twee avonden
en een begrotingsvergadering is bijna helemaal
niet door te komen. Maar wat een verademing
de vergadering in Uithoorn. Ze beginnen om
half acht en om vijf voor tien is alles beklonken.

rechtvaardig. Er is een fractie die blijkbaar veel
meer tijd nodig heeft, maar nee: zeven minuten
zijn zeven minuten. Zonder ook maar één tegenwerping gaat de fractie akkoord. Afspraak
is afspraak. In de voorafgaande vergaderingen
hebben alle fracties hun vragen gesteld en hun
antwoorden gekregen. Opvallend is dat deze
raad zich beperkt tot de feiten en niet vervalt
in herhalingen. Dat alleen al scheelt uren vergaderen.

Respect
Ook heeft deze raad respect voor elkaar opvattingen en ideeën. Als het een goed idee is, haalt
het niet uit van welke partij het komt. Deze
raadsleden zitten er voor de burgers van de gemeente Uithoorn en voor het welzijn van hen en
de gemeente. Niet voor eigen belang. Moties
en amendementen? Er was er 1. Zodra de wethouder aangaf dat ze deze zouden uitvoeren,
Leiding
Wat is het verschil: allereerst houden de fracties werd hij ingetrokken en klaar. De begroting is
zich keurig aan de zeven minuten waarin zij hun met meerderheid van stemmen aangenomen
algemene beschouwingen mogen voorlezen. en er is geen ongetogen woord gevallen. Nu en
De voorzitter van de raad, de burgemeester, dan klonk er zelfs een lach.
houdt in Uithoorn op een vrolijke en gezellige Het is een genot om dit soort vergaderingen bij
wijze de vinger op de knop. Zij is streng maar te wonen.

Met de programmabegroting 2011 heeft het
college haar plannen gepresenteerd voor het
komende jaar. Ons Uithoorn zal tegen stemmen. Hiervoor hebben we twee redenen.
1. Garagevariant is bespottelijk, maar
wordt wel verder uitgewerkt.
De eerste reden heeft te maken met de plannen van het college rondom het dorpscentrum.
Het moge bekend zijn dat, wat ons betreft, de
Irenebrug wordt gesloopt en de Lange Brug en
het historische binnenhaventje in ere worden
hersteld. Hiermee betrekken we de Amstel bij
het dorp en creëren we een authentieke gezellige sfeer. Dit zien wij als enige optie om een
levendig winkelgebied te creëren. Het college
ziet dit anders. Bij het uitwerken van de plannen in 2011 is hun uitgangspunt nog steeds
de zogenaamde ‘garagevariant’. De Ireneburg
wordt hierbij een toegangsweg tot een ondergrondse parkeergarage. Wij vinden dit een bespottelijk idee. Voor Ons Uithoorn is dit onderwerp zeer belangrijk. Alleen al daarom zullen
we tegen de programmabegroting stemmen.

sing this song?’. U begrijpt, dit is voor ons de
tweede reden om geen goedkeuring te geven
aan de programmabegroting 2011.

Ons
Uithoorn

2. Programmabegroting geen basis voor
monitoring van collegebeleid.
Onlangs heeft onze Rekenkamer onderzoek
gedaan naar het coalitieakkoord 2010-2014
van VVD, DUS! en PvdA. Eén van de conclusies
is dat de gestelde doelen dusdanig abstract
zijn geformuleerd dat ze voor meerdere interpretaties uitlegbaar zijn en dus ook geen richting geven voor de in te zetten maatregelen. De
doelen zijn niet meetbaar en niet tijdgebonden.
Gevolg is dat het coalitieakkoord geen goede
basis is voor controle en verantwoording door
de raad. De aanbeveling van de Rekenkamer
is de doelstellingen en toezeggingen van het
coalitieakkoord wél SMART te formuleren in
de programmabegroting 2011. Dat maakt inzichtelijk wat er gaat gebeuren en biedt de
raad handvatten voor monitoring van het collegebeleid. Helaas moeten wij constateren dat
dit onvoldoende is gebeurd. Op zich verbaast
dat ons niet. Want hoe lang zijn college en raad
nu al bezig met het SMART maken van het gemeentelijk beleid? Inmiddels vragen wij ons af
met Bono (U2): ‘How long, how long must we

CDA Beschouwingen begroting Uithoorn 2011

”Uithoorn heeft in 2010 bijna 1 miljoen tekort !”
“In de 2e voortgangsrapportage schrijft het college dat dit jaar wordt afgekoerst op een tekort
van bijna 1mln. Het CDA vindt dit een onverantwoord groot bedrag. Meerdere keren heeft dit
college voor sinterklaas gespeeld met ongedekte
cheques. Een belangrijk voorbeeld is de kwijtschelding van leningen van Qui Vive. Ondanks het
grote tekort wil het college overblijvende budgetten doorschuiven naar 2011 en zelfs naar latere
jaren. Het CDA heeft hier een andere mening over,
Overblijvende budgetten moeten gezien het grote
tekort van bijna 1 miljoen terugvloeien naar de algemene middelen. Zeker gezien de taken en kosten hiermee die van het rijk nog op ons af gaan
komen wordt het anders een zeer zware opgave
voor Uithoorn om weer in het juiste spoor te komen!
Koopzondag
Ook de start van de gesprekken over de koopzondag is wat het CDA betreft op een verkeerd
moment ingezet. Dit had beter na de transformatie
van het dorpcentrum kunnen plaatsvinden. Dan
hebben we echt een kloppend hart met toeristisch karakter. Is het dan allemaal zo slecht wat
dit college heeft gepresteerd, uiteraard niet. Wat
wethouder Verheijen en zijn team in gang gezet
hebben met de Economische Visie is Top. Toeristisch platvorm, Steigerplan, ondernemersfonds en
niet te vergeten al weer bijna het 2de ondernemersevent. Ook mevrouw Zijlstra heeft haar best
gedaan met het rondkrijgen van Amstelgroen en
in de uitvoering van het jeugdbeleid dat zo uit
het CDA programma zou kunnen komen, zou het
mooi zijn als u in uw laatste jaar als wethouder
nog de eerste boom kunt planten. Ondanks de
zojuist geuite kritieken heeft de heer Levenbach
goed inzicht gegeven hoe wij de komende jaren
het beste om kunnen gaan met de rijksbezuinigingen.

ongeschikt om als bestuur verantwoording af te
leggen. In de begroting 2011 worden geen heldere keuzes gemaakt, waardoor sturing ontbreekt
en wederom verantwoording afleggen onmogelijk
wordt.

om de financiën van de gemeente Uithoorn voor
de toekomst gezond te maken. De omvang van de
noodzakelijke bezuinigingen zijn nog niet exact
bekend maar zeker is wel dat het voor Uithoornse
begrippen om een zeer forse ombuiging zal gaan.

Coalitieprogramma blijft vaag en onmeetbaar
Dit is onacceptabel voor een zichzelf respecterende overheid. Wij roepen de coalitiepartijen dan
ook dringend op om zo snel mogelijk de noodzakelijke keuzes te maken, richting te geven, zodat
ook het verantwoording afleggen weer mogelijk
wordt. Uiteraard denken wij graag met u mee,
echter eerst zijn de coalitiepartijen aan zet.

Lokale lasten stijgen gelukkig alleen met inflatie
Blij is het CDA met de terughoudende stijging van
de lokale lastendruk met maximaal het inflatiepercentage. Wij realiseren ons dat dit voor sommige
burgers toch koopkrachtverlies betekent als het
eigen salaris niet wordt aangepast aan de inflatie.

Wethouder wil geen duidelijkheid geven over
Sloop Europarei
Waar wij het college niet kunnen volgen is de
wijkaanpak van de Europarei. U gaat er een jaar
over doen om een aanpak te ontwikkelen, terwijl
naar onze mening deze aanpak zou moeten starten met duidelijkheid voor de bewoners over hun
toekomst. “Slopen of verbouwen“. Wij dagen de
wethouder uit om de toezegging te doen voorafgaand aan het onderzoek dat het onderzoek als
uitgangspunt heeft renovatie of verbouwing maar
zeker geen sloop.

Kansen voor de Iepenlaan nog dit jaar
Blij zijn wij ook met de voorlopig positieve kansen
voor het gebied Iepenlaan. Het lijkt erop dat een
structurele oplossing voor eind van het jaar mogelijk wordt. Wij wachten met spanning af want deze
mensen verdienen het om zo snel als mogelijk
duidelijkheid te krijgen.”

Jordy Keimes

André Smits

Jaap Baak

College, stoppen met pappen en nat houden
Ook als het gaat over de jeugdveiligheid zijn wij u
volledig kwijt, de vernielingen en overlast nemen
in en rond Uithoorn alleen maar toe en u spreekt
in de programmabegroting (blz. 40) over preventieve, curatieve, repressieve maatregelen. Geen
idee waar u het over heeft maar er had ook pappen en nat houden kunnen staan !

Met dit college lopen de wegen in Uithoorn
vast
Zorgen maken we ons over de doorstroming in
onze gemeente. Wegen zoals de Noorddammer2011
weg worden wel afgesloten, terwijl de overige
Als wij kijken naar de programmabegroting 2011 wegen nog niet zijn aangepast aan deze extra
zien we dat de onafhankelijke rekenkamer on- verkeersstroom. Nu al staan het zuid-noord verderzoek gedaan heeft naar het coalitieakkoord. keer in de ochtend en de tegenovergestelde richDe conclusie was dat het vaag was, onvoldoende ting in de middag in Uithoorn vast en dit wordt
richtinggevend en niet financieel onderbouwd. De alleen nog meer erger. 2011 wordt het jaar waarin
haalbaarheid is erg onzeker. Ook is dit document belangrijke afwegingen gemaakt moeten worden
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Algemene beschouwingen 2011
Beschouwingen op begroting 2011 van de VVD

”Aanpakken overlast kamerbewoning moeilijker dan gedacht”
“Na een volledige raadsperiode waarin wij met elkaar
sterke en toekomstgerichte beleidsplannen hebben
gemaakt, is nu de tijd gekomen van werk aan de
winkel. De mooie plannen moeten nu werkelijkheid
worden en er ligt voor ons college dus een aardige
klus. En een half jaar na de verkiezingen wordt al
duidelijk dat er inderdaad hard gewerkt wordt. Maar
wij als raad kunnen niet achterover gaan zitten en
terugvallen op louter onze controlerende rol. Immers,
voor ons ligt een sterke, sluitende begroting 2011 en
een sluitende meerjarenbegroting. Maar willen we
hem sluitend houden, dan zal in de toekomst meer
bezuinigd moeten worden. Ook de gemeente Uithoorn
ontkomt niet aan bezuinigingen. Om te beginnen vanaf
2011 om die meerjarenbegroting sluitend te houden.
En hoe de ‘hervormingsplannen’ van het nieuwe
kabinet ook gaan uitpakken, ze zullen een negatieve
weerslag hebben op de financiële positie van de
gemeente Uithoorn. De VVD is dan ook bijzonder
blij dat de lokale lastendruk, en het woord mandje
zult u mij niet horen zeggen, in 2011 met niet meer
dan de inflatie stijgt. In een tijd waarin alles duurder
voor de inwoners wordt, zullen wij als gemeente dus
in ieder geval geen grotere hap uit hun portemonnee
nemen. Begrotingstekorten worden in de ogen van
de VVD nu en in de toekomst niet opgelost door de
lasten voor onze inwoners te verhogen, maar door
slimme oplossingen en het maken van, soms moeilijke,
keuzes. Kortom, er wordt hard gewerkt om er voor te
zorgen dat Uithoorn financieel gezond is. Nu en in de
toekomst!
Veiligheid
De veiligheid van de directe leefomgeving is een
onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Voor wat
betreft de rampen- en incidentenbestrijding, zoals
brand, grote ongelukken, wateroverlast et cetera, is
het belangrijk dat de gemeentelijke diensten samen
met de diensten van de veiligheidsregio hierop goed
voorbereid en goed getraind zijn. In de begroting

Nick Roosendaal

Katja Laugs

wordt hier naar onze tevredenheid nadrukkelijk
ruimte voor gecreëerd. Het samen optrekken van
ondernemers en gemeente om de winkelgebieden
en de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te
houden, wordt voortgezet. De VVD juicht dit toe,
omdat de overheid niet alles alleen kan en we de
verantwoordelijkheden samen moeten dragen. Wij
verwachten het komende jaar dan ook een toename
in de keurmerken veilig wonen en veilig ondernemen.
Regels
De VVD vindt dat iedere inwoner en ondernemer zich
aan de regels moet houden. Het is dan ook goed dat er
in 2011 een gerichte controle komt op de handhaving
van alle afgegeven eenmalige vergunningen en dat
het toezicht op legale en veilige kamerbewoning
wordt doorgezet. Het voornemen van het college om
bij overlast door kamerbewoning in eerste instantie
het laaghangend fruit te oogsten lijkt moeilijker
dan gedacht. Het blijken geen struikjes, maar hoge
bomen. Naast het strak handhaven van de bestaande
regelgeving, vragen wij het college dan ook de regels
waar nodig aan te scherpen. In het geval van overlast
door overbewoning, verzoeken wij het college zo snel
mogelijk met serieuze alternatieven te komen voor de
inwoners van deze woningen.
Overlast
Het aanpakken van de regelmatig terugkerende
jeugdoverlast krijgt in de begroting vorm door
ruimte te geven aan de uitvoering van het
jeugdbeleid
en
jeugdveiligheidsbeleid.
Dus
door onder andere perspectief, begeleiding en
ontspanningsmogelijkheden aan de jeugd te bieden.
De VVD juicht dit toe, maar vindt dat ten aanzien van
de harde kern, dus jongeren die bewust overlast blijven
veroorzaken, een zichtbaar politieoptreden hoort. Deze
lijn is dit jaar in de Europarei succesvol ingezet en zien
wij graag gecontinueerd blijven.

Frank van Kooten

Daniël Wolffensperger

Verkeer
Eerder in mijn betoog heb ik het gehad over het feit
dat deze raad mogelijke problemen met de begroting
niet oplost door de lasten voor burgers te verhogen
maar door met slimme oplossingen te komen. Een
goed voorbeeld hiervan is het Uithoorns Verkeer- en
vervoersplan, het UVVP. Er ligt een door deze raad
vastgesteld prachtig totaalplan om Uithoorn optimaal
aan te sluiten op de nieuwe N201 en om verbindingen
voor zowel auto- als fietsverkeer te verbeteren. Een
goede bereikbaarheid is immers van groot belang voor
zowel inwoners als bedrijven. Bij de nadere invulling
en uitvoer is nu goed gekeken naar zowel de manier
van uitvoeren als de tijdsfasering. Hierdoor is het
mogelijk om aanzienlijke besparingen te boeken. Nu
de nieuwe N201 volop in uitvoer is, willen wij trouwens
dit moment aangrijpen het college te verzoeken zich in
te blijven zetten op verbreding van de nieuwe N201. Dit
kan bereikt worden door in te regio te blijven lobbyen
en samenwerking te zoeken met medestanders als
bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen.

Wel zijn we hier nog een heel eind van verwijderd en
zal het een flinke opgave worden om alle puzzelstukjes
op de juiste plaats te laten vallen.

Economie
Ook de revitalisering van het bedrijventerrein start met
de aantakking op de N201. Dit zal een flinke boost
geven aan het terrein, mits de aansluiting gebeurt
middels een door de ondernemers gedragen oplossing.
Trouwens, wat de VVD betreft wordt deze weg volledig
doorgetrokken tot aan de Laan van Meerwijk, maar dat
is weer een heel ander verhaal. Voor verdere uitvoer
van de revitalisering verwachten wij dat het college
zich non-stop inspant om de handen op elkaar te
krijgen voor initiatieven vanuit de ondernemers zelf,
om zo tot betere inrichting te komen van het terrein.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat hiervoor af en toe
wat stimulans vanuit de overheid nodig is om zaken als
bijvoorbeeld parkmanagement van de grond te krijgen.
Het masterplan dorpscentrum gaat inmiddels al zijn
eerste uitvoerfase in. Er liggen prachtige plannen zoals
wij allen graag zien dat het Amstelfront gaat worden.

Fusie
En nu we het toch over andere gemeentes hebben.
De mogelijke ambtelijke fusie met Aalsmeer en
wellicht nog meer gemeentes zal het komende jaar de
agenda aardig domineren. Wat de VVD betreft zitten
wij hier objectief en realistisch in en zullen wij zoeken
naar de noodzaak en voordelen die dit Uithoorn kan
opleveren. De VVD is blij dat wij, door de afgelopen
jaren verstandig met onze middelen om te zijn gegaan,
nu een sluitende meerjarenbegroting hebben zonder
moeilijke keuzes te hoeven maken die de burger pijn
doen. Wij beseffen ons terdege dat wij er hiermee nog
niet zijn. Rijksbezuinigingen zullen er de komende
jaren voor zorgen dat wij genoodzaakt worden
verdere keuzes te maken. De VVD zal hierin zeker
haar verantwoordelijkheid nemen en wij wensen het
college, maar vooral ook onszelf als raad veel wijsheid
toe.

Marvin Polak

Jan Hazen

Zijdelwaard
Het Zijdelwaardplein had de VVD graag nu in de
steigers zien staan. Helaas is dit niet het geval en
hoeven wij hier ook niet op korte termijn verandering
in te verwachten. Wel steunen wij de plannen om
er op dit moment het beste van te maken door
bijvoorbeeld de buitenruimte op te knappen en op
die manier zo veel mogelijk de winkeliers ter plaatse
nog te ondersteunen. Na vele jaren ergernissen over
de staat van het Legmeerplein kan de VVD eindelijk
met trots constateren dat aldaar de schop de grond
in is gegaan. Over niet al te lange tijd kan de Legmeer
tegen een nieuwe winkelvoorziening aankijken. Wij
hopen dat de gemeente en dit college blijven streven
naar optimalisatie van dit winkelcentrum om ervoor
te zorgen dat lokale koopkracht niet naar andere
gemeentes wegvloeit.

Marcel Rits

Beschouwingen begroting 2011 van de Partij van de Arbeid

”Wat wil de provincie nu met de Irenebrug
en de garagevariant?”
“Voor ons ligt de begroting voor 2011. Deze begroting is in wezen een verdere uitwerking van
het coalitieakkoord. De Partij van de Arbeid heeft
daarvoor getekend en wij zijn tevreden met de uitwerking. De aankomende bezuinigingen van het
rijk werpen hun schaduw vooruit, maar hebben
nog geen effect op deze begroting. Wel moeten wij
zorgvuldig omgaan met het beschikbare geld, en
ons voorbereiden op belangrijke keuzes.
Voor de Partij van de Arbeid zal solidariteit altijd
het uitgangspunt zijn. In sommige kringen zijn solidariteit en verdraagzaamheid negatieve begrippen
geworden en overheerst het eigenbelang. Wij zijn
blij dat we zulke geluiden in de gemeenteraad van
Uithoorn niet horen.
Deze begroting is de eerste in de nieuwe programma-indeling, die aangeeft waar in de komende vier
jaar de accenten liggen. We willen er een aantal
punten uithalen:

de sierteeltsector en alles wat er mee samenhangt
is van groot belang voor Uithoorn, en voor De Kwakel in het bijzonder.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is een onderwerp dat ons bijna dagelijks bezighoudt, letterlijk en figuurlijk. Uithoorn
is op de schop en niet zo’n beetje. Regelmatig
staan wij voor afsluitingen en omleidingen, al of
niet tijdelijk. Daarom blijft de Partij van de Arbeid
aandacht vragen voor tijdige informatie voor omwonenden en voor goede en duidelijke borden,
geplaatst met gebruikmaking van gezond verstand.
De aanleg van de busbaan en de nieuwe N201
hebben ook gevolgen voor wandelaars en hondenbezitters. Zij moeten flink wat ruimte inleveren.
Daarover dient de Partij van de Arbeid een motie
in, waarin wij het college vragen hier een oplossing
voor te zoeken.

nodig. Zinvolle vrijetijdsbesteding en voor oudere
kinderen de mogelijkheid invloed uit te oefenen op
het beleid. De Partij van de Arbeid ondersteunt van
harte de initiatieven van het college op deze terreinen. Veiligheid is een basisvoorwaarde om prettig
te kunnen leven. Uithoorn is niet onveilig, maar het
gevoel is vaak anders. De situatie rond de Europarei baart ons wel zorgen. Overlast en criminaliteit
in de directe omgeving kunnen heel bedreigend
zijn, en moeten dan ook stevig aangepakt worden.
Wij hebben wat dat betreft vertrouwen in het twee
sporenbeleid van het college: investeren in welzijn
en zorg en repressie waar nodig.

Wonen
Wonen in Uithoorn. Er is stagnatie op de woningmarkt en het ziet er naar uit dat het kabinet
de problemen afwentelt op de huurders. Huurders met een middeninkomen krijgen te maken
met forse huurverhogingen en krijgen bovendien
Meedenken
Dorpscentrum
geen toegang meer tot corporatiewoningen. Voor
Ontwikkeling Dorpscentrum is een apart pro- Het programma Meedoen en Meedenken omvat gemeenten betekent dat mogelijk een extra programma geworden, omdat het belangrijk is voor de heel veel beleidsterreinen die één ding gemeen bleemgroep, naast de starters op de woningmarkt.
ruimtelijke ontwikkeling van Uithoorn. Hoe ziet ons hebben: ze zijn van het groot belang voor het wel- Wellicht moeten wij de woonvisie eerder aanpasdorp er over 10 jaar uit? Het masterplan is gereed, zijn van de inwoners en de leefbaarheid van Uit- sen dan pas over vier jaar. De toekomst van de nog
maar er zijn nog onzekerheden die steeds de kop hoorn. Sport, welzijn, gezondheid, buurtbeheer, niet gerenoveerde Europareiflats houdt uiteraard
op steken. Wat wil de Provincie nu met de Irene- werk en inkomen, participatie, integratie, cultuur onze bijzondere belangstelling. Die ontwikkelingen
brug en de parkeergaragevariant? Gaat de provin- WMO en nog veel meer. Voor de Partij van de Ar- volgen wij op de voet.
cie het raadsbesluit over de knip overrulen? Het beid is het overeind houden van deze voorzieninis noodzakelijk dat dit snel voor iedereen volstrekt gen prioriteit in de komende periode van herover- Financieel
duidelijk wordt, anders blijven alle plannen in de wegingen en bezuinigingen. In 2011 is er gelukkig Het laatste programma: Financieel gezond Uitnog ruimte voor investeringen. Aan één daarvan hoorn, is de basis voor alle andere. Het college is
lucht hangen.
willen we speciaal aandacht besteden, dat is de in- er in geslaagd een sluitende begroting op te stelDuurzaamheid
vestering in de veldverlichting voor honk- en soft- len zonder lastenverzwaring voor de inwoners. Wij
Duurzaam Uithoorn. Net als solidariteit zijn ook balclub Thamen.
complimenteren het college hiermee. Wij zijn ons
duurzaamheid en milieu niet in de mode. Het heeft De club kan met de lichtinstallatie de sterke le- er echter van bewust dat de komende jaren wat filandelijk geen prioriteit meer, maar voor de ge- dengroei verwerken, doordat de velden veel lan- nanciën betreft moeilijk zullen worden, en daarmee
meente Uithoorn gelukkig nog wel. Wij willen het ger bruikbaar zijn. Het is een vereniging die goed wensen wij het college veel sterkte en wijsheid.
college meegeven: vooral doorgaan op de route geleid wordt en geen financiële problemen heeft
naar de energie neutrale regio 2040.
die op het bord van de gemeente terechtkomen. 11 november 2011
Gefeliciteerd, Thamen.
Economie
Het programma Economie en Ondernemen is toe- Veiligheid
gevoegd als extra programma vol ambities. Een Opgroeien in Uithoorn. Onze jeugd verdient aangoed ondernemersklimaat is belangrijk, ook voor dacht. Een brede school waar kinderen kunnen
de Partij van de Arbeid. De toekomst van met name leren en spelen. Opvoedingsondersteuning waar

Rob de Boer

Jan Mollema

Els Gasseling
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VLC Vinkeveen verzorgt
optreden verzorgingstehuizen

Opel Ampera reserveren
nu mogelijk!

De Ronde Venen - Levensliederen
en smartlappen worden vaak in één
adem genoemd, maar smartlappen
hebben vaak een droevig eind. De
projectweek die de leerlingen van
de tweede klas van het VeenLanden
College Vinkeveen over dit onderwerp hadden, werd echter op feestelijke wijze afgesloten.
In een projectweek verzorgt elke
docent een aantal lessen over één
centraal thema. “Smartlappen” lijkt
een beperkt onderwerp, maar er
kwamen nog veel andere onderwerpen aan bod. Een voorbeeld daarvan is een stukje geschiedenis van
het levenslied. Werd er vroeger een
beetje minachtend over de uitvoerende artiesten gesproken, nu vermaken zij een breed publiek. Ook
aan zangtechniek, muziekinstrumenten, het maken van een powerpoint presentie en aan creatieve

Regio - Nu te reserveren bij Opel
Van Kouwen: Milieubewust: gezinsauto die 40-80 km nagenoeg emissievrij en elektrisch kan rijden. Gemak: accu in slechts drie uur oplaadbaar; eindeloos elektrisch rijden
mogelijk. Probleemloos: actieradius kan worden uitgebreid tot meer
dan 500 kilometer. Ruim: vijfdeursauto met vier zitplaatsen en royale
bagageruimte . Dynamisch: fluisterstille trekkracht zorgt voor sensationele rijervaring. Actueel: kan vanaf
12 november 2010 worden gereserveerd; levering vanaf eind 2011

vaardigheden hebben zij aandacht
besteed.
Deze projectweek had nog een bijkomend voordeel. De leerlingen
konden op de slotdag een opdracht
voor hun maatschappelijke stage uitvoeren. Naast de verschillende activiteiten hadden de leerlingen
vijf liedjes ingestudeerd om bewoners van drie verzorgingstehuizen
een vrolijke ochtend of middag te
bezorgen.
Bekende liedjes zoals “De klok van
Arnemuiden” en “Aan de Amsterdamse grachten” toverden menige glimlach op de gezichten van de
bewoners van Zuiderhof, Gerardus
Majella en Nieuw Avondlicht. Als
een negentigjarige dame ook nog
een dansje waagde tijdens het zingen, dan was het doel van het optreden van VLC zeker bereikt!

Grote winterbazaar bij
Intersport DUO

Regio - Op 25, 26 en 27 november
a.s. organiseert Intersport DUO een
winterbazaar in de filialen Uithoorn
en Amsterdam-Buitenveldert. Dit is
voor u dé kans om te profiteren van
vele aanbiedingen die tijdens deze
beurs worden aangeboden. Onderdeel van deze grote wintersportbazaar is een ski-, en snowboard-occasionbeurs. Ook aan particulieren
wordt de mogelijkheid geboden om
wintersportmateriaal op deze beurs
te koop aan te bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding)
kan worden ingebracht t/m 24 november a.s. bij: Intersport DUO Zijdelrij 7 in Uithoorn (0297 560329)
en bij Intersport DUO Gelderland-

plein 44 in Amsterdam-Buitenveldert (020 6442442). 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 occasionmateriaal vindt
u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen zoals
skikleding en -accessoires, ski- en
snowboardsets en schaatsen. Bovendien kunt u gebruik maken van
een laagseizoenkorting van 10,00 op
ski- of snowboard onderhoud.

Reserveer uw Opel Ampera”
Elektrische mobiliteit is een feit.
Maar dit is de eerste elektrisch aangedreven auto die bovendien een
onbeperkte actieradius heeft. Voor
de basisversie geldt in Nederland
een vanafprijs van 42.900,- waarin 19% BTW is inbegrepen. Dit komt
overeen met de door de fabrikant
afgegeven Europese richtprijs. Vanwege de per markt verschillende
uitrustingsniveaus kunnen de werkelijke prijzen per land in Europa
afwijken. Het Nederlandse volumemodel – met een nog rijkere standaarduitrusting dan de basisversie –
zal in de markt gezet worden tegen
een prijs van 44.500,-. De Ampera is
volgens de huidige overheidsregels
BPM- en wegenbelastingvrij.
Leas
Met deze prijsstelling kiest Opel
voor duidelijkheid richting de klant.
Sommige andere fabrikanten kiezen
ervoor de prijsstelling van hun elek-

trische auto’s te splitsen: een basisprijs voor de auto en een leasebedrag voor de accu. Aangezien het
leasebedrag doorgaans wordt onderbelicht, lijkt de prijs daardoor
aantrekkelijk. De leasebedragen
worden echter maandelijks betaald
over een periode van meerdere jaren, zodat de totale kosten overeenkomen met auto’s waarvan de accu bij de verkoopprijs is inbegrepen.
De door Opel gekozen prijsstelling
voorkomt misverstanden door de totale kosten voor het gebruik van de
accu in de prijs te verwerken. Momenteel onderzoekt Opel waar de
voorkeur van kopers naar uitgaat
inzake financiering en leasing van
de Ampera. De uitkomsten daarvan
maakt Opel later bekend.
Wilt u een Opel Ampera reserveren?
Dat kan vanaf nu! U kunt zich aanmelden op de website van de Opel
Ampera dealer, Van Kouwen en zo
een ‘e-Pionier’ worden en u bent ervan verzekerd dat één van de eerste
exemplaren van u is.
Eind 2011 behoort u tot de allereerste eigenaren van Europa’s eerste
praktische, elektrische gezinsauto.
Bovendien kwalificeert de voorinschrijver zich van een vroege proefrit, deelname aan speciale Ampera-activiteiten en de meest actuele nieuwsupdates. Eind 2011 start
de levering van de Opel Ampera.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij één van de Opel vestigingen
van Van Kouwen , zie de website
www.vankouwen.nl.

Wie gaat de Audi A1 winnen bij
Winkelcentrum Zijdelwaard?

Fraaie nieuwe feestverlichting siert de gevelrand van het winkelcentrum
Uithoorn - Het is beslist de moeite
waard om de komende weken boodschappen te gaan doen in Winkelcentrum Zijdelwaard op het Zijdelwaardplein. Dat geldt ook voor bewoners uit De Ronde Venen! Iedereen krijgt bij het winkelcentrum de
kans om een splinternieuwe Audi
A1 – waarde 23.000 euro – te winnen die in de hal van het winkelcentrum te bewonderen is. De auto is beschikbaar gesteld door Auto Maas in Uithoorn als hoofdprijs
in het prijzenfestijn dat door de winkeliersvereniging wordt georganiseerd. Maar dat is niet het enige. Er
zijn nog veel meer prachtige prijzen
te winnen. Die worden mede door
de deelnemende winkeliers in het
winkelcentrum beschikbaar gesteld.
Wat te denken van een elektrische
fiets ter waarde van 1.200 euro als
tweede prijs en een reischeque van
1.000 euro die als derde prijs op ie-

mand ligt te wachten. Verder zijn er
nog tientallen andere schitterende
prijzen die elke week op een zaterdag worden uitgereikt. Behalve de
hoofdprijs, de Audi A1 dus, waarvan de sleutels op oudejaarsdag,
vrijdag 31 december, aan de gelukkige eigenaar worden overhandigd,
worden tegelijkertijd de tweede en
derde prijs uitgereikt. Prijswinnaars
worden persoonlijk op de hoogte
gesteld als zij een prijs hebben gewonnen. Dan worden zij uitgenodigd naar het winkelcentrum te komen om bij een van de winkels hun
prijs in ontvangst te nemen. Er zijn
vijf prijsuitreikingen, te weten op zaterdag 27 november, 4 december, 11
december, 18 december en vrijdag
31 december. Let op, ook al heeft iemand een prijs gewonnen, niet zijnde de hoofdprijs, blijft men tóch kans
hebben om de hoofdprijs te winnen.
Men kan gewoon blijven meedoen

Wie wordt de winnaar van deze prachtige Audi bij winkelcentrum Zijdelwaard?
De beide charmante dames, Maryce (Nelson Schoenen) en Miriam (De Boet
Esprit) worden niet bijgeleverd…

om de fraaie Audi te winnen. Dubbelop dus! Bovendien mag men onbeperkt aan het prijzenfestijn deelnemen. De actie is gestart met de
intocht van Sint Nicolaas afgelopen
zaterdag en duurt tot en met 24 december.
Wat moet u doen?
Het is heel eenvoudig. Alle winkels die behoren tot het winkelcentrum, dus ook aan de Zijdelrij, hebben een of meer rood-witte enveloppen voor u klaarliggen met daarop
‘Prijzenfestijn Winkelcentrum Zijdelwaard’. Als u gaat winkelen dient u
voor minimaal 100 euro aan kassabonnen te verzamelen van vier verschillende winkels. De bonnen doet
u in een envelop, plakt deze dicht en
u vult uw naam, adres en telefoonnummer op de achterkant in. Verder
moet u de slagzin afmaken na de
beginregel. Hoe ludieker, toonaangevender of duidelijker de slagzin is,
des te groter is de kans dat u meedingt naar een van de drie prachtige prijzen waaronder misschien wel
de hoofdprijs. Of kans maakt op een
van de andere interessante prijzen.
Wie meer wil weten over het prijzenpakket kan dit zien in de winkels of
op www.zijdelwaardplein.nl. Deponeer uw envelop vervolgens in een
van de actiebussen in het winkelcentrum en kruis uw vingers… U
hoeft echter niet te stoppen, want
u kunt telkens opnieuw deelnemen
door een envelop te vullen met andermaal verschillende kassabonnen
voor minimaal 100 euro en uw tweede envelop doet ook mee voor een
prijs. U gaat voor een derde of vierde? Oké. Kortom, u kunt net zo vaak
meedoen als u zelf wilt. Hoe vaker u
mee doet, des te meer kans op een
prijs. Vrijdag 24 december is de laatste dag van de actie. De trekking
van de hoofdprijzen vindt plaats op
maandag 27 december door de notaris van notariskantoor Akkermans
Meuleman, waarna de prijswinnaars bericht ontvangen. De uitreiking vindt dan op vrijdag 31 december plaats.
Ruim prijzenpakket
Twee bestuursleden van de winkeliersvereniging, Joep, van kapsalon
JoepSze en Pierre ten Hoope, van
de gelijknamige boekhandel, zijn er

maar druk mee alles in goede banen
te leiden. “Naast de superhoofdprijs
en de fantastische tweede en derde prijs, is er veel meer ingebracht
door winkeliers”, vertelt Joep. “Zoals een prachtige pennenset van de
Thuiskantoorwinkel, boekenpakketten van Boekhandel Ten Hoope, een
zonnebril van Pearl, een kappersbehandeling met thuis haarverzorgingsets van JoepSze à 100 euro per
stuk, cadeaubonnen van Keurslager
Bader, 25 taarten van de banketbakker, een taxatierapport voor uw
woning van makelaardij Ohlenbusch, Ran & Van der Wurff, cadeaubonnen van Nelson en De Boet Esprit en vier kunstwerken in de vorm
van zeefdrukken van Donna Carbani (C1000), 4 winterjacks van Duo
Sport ter waarde van 100 euro, een
dames- en herenverzorgingspakket
van Drogisterij/parfumerie Stoop en
ga zo maar door. Dat zijn slechts enkele van de prijzen die door de winkeliers worden aangeboden. Die zijn
dus niet te versmaden“, aldus Joep
die rekent op een extra toeloop van
nieuwsgierige bezoekers en klanten
die graag een graantje willen meepikken uit het ruime prijzenpakket
met een superhoofdprijs.
Unieke actie
“De actie vloeit voort uit de gedachte dat wij als winkeliers in de maanden november en december voor de
consument iets extra’s willen organiseren als dank voor hun klandizie
en regelmatige komst naar het winkelcentrum”, haakt Pierre ten Hoope
in. “Daarnaast om ook een beetje
te vieren dat diverse winkeliers hun
winkels middels een verbouwing intussen hebben aangepast en gemoderniseerd. Daarnaast is de sfeerverlichting aan de buitenkant bij de
hoofdingang volledig vernieuwd en
voorzien van energiezuinige leds.
Een creatie van Homan Electrotechnisch Bureau BV uit Mijdrecht. De
winkeliers hebben dus niet gewacht
op het moment dat het winkelcentrum op zich ooit een keer aan de eisen van deze tijd zal zijn aangepast.
Dat kan nog jaren duren en wij moeten wel verder met elkaar. Zo heeft
de makelaardij aan de zijkant van
het winkelcentrum een vernieuwd
onderkomen, Beter Horen is erbij
gekomen, evenals Pearl omdat Sparnaay alleen op het Amstelplein wilde
verder gaan, Duo Sport is helmaal
verbouwd, Keurslager Bader heeft
zijn winkel aangepast, bloemenwinkel Zijdelfleur is uitgebreid net zoals
De Boet Esprit en wellicht volgen er
binnenkort nog wel meer. Hoe dan
ook, de winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard willen voor hun
klanten iets te bieden hebben in een
moderne en ruime(re) omgeving. Zij
willen het winkelcentrum - zeker de
komende feestmaand - duidelijk een
keer extra op de kaart zetten. Daar
sluit deze toch wel unieke actie mooi
bij aan. Het blijkt dat de actie nu al
goed is ontvangen bij zowel de winkeliers als de klanten. Die zijn dolenthousiast, evenals Ronald Maas
dat is, die graag de actie wilde ondersteunen met de inbreng van de
Audi 1.”
Aldus Pierre.

Verzamelbeurs
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag,
20 november, is er weer van 09.30
uur tot 13.00 uur een Verzamelaars-

markt in de Meijert. U kunt daar terecht voor postzegels, munten, briefkaarten e.d. Toegang 1 euro. Voor inlichtingen www.verzamelaarsrondevenen.nl tel 0297- 289322

Open dag bloemenatelier

Bij Karin van Dierendonck
Bloemen begint de kerst!
Regio - Laat je creativiteit de vrije
loop en maak je eigen kerststukken.
Dit weekend is het atelier van Karin van Dierendonck open voor iedereen die een gezellige kerstworkshop wil volgen .
Zoals ieder jaar geeft Karin van Dierendonck in december dagelijks
workshops in het maken van allerhande kerstdecoraties voor in huis.
Karin: “Het maken van je eigen
kerststuk geeft heel veel voldoening. De workshops zijn heel gezellig en je kunt nog weken genieten van het eindresultaat! Wat is er
nou leuker dan tegen je gasten te
kunnen zeggen dat je een guirlande of tafelstuk zelf gemaakt hebt?”
Uiteraard is er deskundige begeleiding voor iedereen die dat nodig
heeft. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar iedereen gaat bij mij de
deur uit met iets moois.”
Alle decoraties die gemaakt worden
zijn komend weekend te zien op de
open dag. Met een kopje koffie of
thee kun je je rustig laten inspireren en een keuze maken uit het grote aanbod. Er zijn maar liefst tien

verschillende stukken. ”Tafelstukken, kerstkransen, guirlandes, noem
maar op! Van klassiek tot modern en
in alle denkbare kleuren, heel verrassend”.
In december worden er drie keer per
dag workshops gegeven voor groepen en individuen. Naast de ‘losse’ workshops, waar iedereen zich
voor in kan schrijven, is er ook een
flink aantal bedrijven dat een creatief kerstfeestje bij Karin van Dierendonck komt vieren. Karin: “Goed
voor de teambuilding en leuker dan
een kerstpakket.”
Je kunt je op de open dag inschrijven voor één van de workshops in
het vaste rooster maar je kunt ook
met een aantal vriendinnen in overleg een leuke middag of avond organiseren.
Het atelier aan de Tuinderslaan 4
in Mijdrecht is zaterdag 20 november geopend van 10.00 tot 17.00 en
zondag 21 november van 13.00 tot
16.00 uur. Iedereen is welkom, voor
de kinderen is er limonade en wat
lekkers. De Tuinderslaan ligt aan het
einde van de Schattekerkerweg, een
zijstraat van de Oosterlandweg
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Koppelwedstrijd afdeling
gymnastiek KDO
De Kwakel - Ondanks dat Sinterklaas op zaterdag 13 november 2010
zou aankomen in Nederland waren
veel kinderen van de turnverenigingen De Zevensprong, ODI, Kwiek en
KDO naar de gymzaal in Nieuwveen
gekomen om aan het publiek en de
jury te laten zien wat ze allemaal al
kunnen op de lange mat, trampoline, kast-trampoline en kast-plank.
De koppelwedstrijd voor de recreatieve jongens en meisjes van de verschillende gymverenigingen was ingedeeld in een groep A met jongens
en meisjes tot 9 jaar en een groep

B met jongens en meisjes van 9 t/m
12 jaar. Verschillende kinderen van
verschillende verenigingen zijn bij
elkaar geplaatst en moesten samen
hun beste kunnen laten zien om samen een plaats op het podium te
bemachtigen.
Om 9:00 begon de A-groep met hun
oefeningen. De organisatie had leuke namen bedacht voor de acht (!)
groepen zoals Goofy, Katrien en Donald Duck. Acht meisjes van KDO
uit de groepen op de maandag en
twee jongens uit de groep op vrijdag
deden ook mee in groep A en waren

in de groepen Mickey Mouse, Pluto,
Goofy en Minnie Mouse ingedeeld.
Ze waren allemaal best wel zenuwachtig, maar dat weerhield hen niet
om te laten zien aan pappa’s, mamma’s, zusjes, broertjes en andere
belangstellenden dat ze alle sprongen netjes en goed kunnen uitvoeren. De juryleden hadden het best
moeilijk om alle oefeningen te beoordelen, maar kwam gelukkig wel
met een eindresultaat.
Nadat de jongens en meisjes klaar
waren met alle toestellen mochten ze nog even vrij springen op de
trampolines. Daarna moesten ze
weer opmarcheren voor de uitslag
van de wedstrijd. Iedereen hoopte
dat ze een prijs hadden gewonnen,
want iedereen had zo zijn best gedaan. De uitslag lag erg dicht bij elkaar en op de derde plaats eindigde
de groep Dagobert met een groepsgemiddelde van 6,912. Helaas zaten in deze groep geen kinderen
van KDO.
Podium
Maar toch viel KDO in de prijzen,
want op de tweede plaats eindigde
de groep Goofy met een groepsgemiddelde van 6,990. In deze groep
hebben Samantha Geres, Djoeke
Lek en Melanie van Scheppingen
samen met Eline Otto, Mandy Duijnisveld en Tijmen Jansen van Kwiek
hun beste beentje voor gezet en
zelfs het hoogste gemiddelde cijfer
van de A-groep gehaald: een 7,650
op de kast-plank.
KDO mocht daarna nog een keer op
het podium plaatsnemen. De groep
Katrien had de eerste plaats met
een groepsgemiddelde van 7,207. In
deze groep waren de jongens van
KDO vertegenwoordigd: Zip Vork
en Mattie (?) samen met Ilse Kleibrink, Noa de Kuijper en Indy van de
Aar van Kwiek en Ruby Fernhout en

KDO 2 boekt fraaie
overwinning in Zaandam
De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde KDO 2 de uitwedstrijd tegen de nummer drie van de ranglijst,
Hercules Zaandam. De Kwakelaars,
gesteund door hun bekeroverwinning tegen ZSGO/WMS, begonnen
geconcentreerd aan de wedstrijd,
zodat er een gelijkopgaande strijd
ontspon. Naarmate de eerste helft

vorderde kwamen de Zaandammers
beter in de wedstrijd en dit leidde in
de 25e minuut tot de 1-0.
Na een tactische aanpassing na de
rust kwam KDO prima uit de kleedkamer. In de 50e minuut werden de
Kwakelaars hiervoor beloond door
een Zaandamse verdediger. De verdediger raakte de bal aan met de

onderkant van zijn hand, zodat de
scheidsrechter terecht een penalty
gaf. Jean-Paul Verbruggen, de speler die naarmate de dagen korter
worden steeds beter zijn ritme weet
te vinden, schoot de bal overtuigend
in de rechterbenedenhoek, 1-1.
KDO bleef de Zaandammers vroeg
onder druk zetten en kwam na een

Dames 1 en heren 1 van
Qui Vive stunten helaas niet
De Kwakel - Afgelopen zondag
stonden twee toppers op het programma voor dames 1 en heren 1
van Qui Vive.
De dames begonnen met als tegenstander MOP (Maak Onderling Plezier) om 12.45 uur op veld 1. Vanaf
de eerste minuut werd het duidelijk
dat MOP niet alleen voor het plezier
kwam maar voor de volle winst ging.
De dames uit de Kwakel hielden de

eerste 20 minuten goed stand maar
moesten vanaf dat moment toch
hun meerdere erkennen.
In de tweede helft werd duidelijk dat
zij met man en macht moesten proberen de score zo laag mogelijk te
houden. Na een zware strijd werd
het uiteindelijk 0-7 en kijkt de thuisploeg uit naar de wedstrijd van volgende week tegen Bloemendaal.

Wie zorgt er straks
voor Pietje?

Ook bij de wedstrijd van de heren
was van te voren bekend dat het
een zware pot zou gaan worden.
De op papier betere Schaerweijde,
bleek in de praktijk ook een zware tegenstander. De mannen wisten
in de eerste helft vol druk te zetten
en waren er kansen over en weer,
waarbij de tegenstander wel deze kansen wist te benutten maar de
thuisploeg helaas niet.

Kim Möllers van ODI.
Luca, Ilse, Marije, Annika en Jitske
vielen net buiten de prijzen. Na de
verdeling van de prijzen kreeg elk
kind nog iets lekkers mee en een
diploma waarop de cijfers stonden.
Er werd ook nog gezongen voor een
jarige.
Om kwart voor 11 mochten de jongens en meiden van groep B van
start. Ook deze jongens en meiden
waren best zenuwachtig en waren
ingedeeld in groepen met namen
van de Lion King. Alle oefeningen
waren net iets moeilijker dan de oefeningen van groep A, maar iedereen had goed zijn best gedaan op
de trainingen. Ondanks een val van
de kast en een paar kleine foutjes
werd er toch behoorlijk goed geturnd. Ook op deze kinderen waren
ouders, broertjes, zusjes en de trainers heel erg trots en was het applaus meer dan verdiend.
Omdat groep B maar in vijf groepen was ingedeeld waren er twee
prijzen te verdelen. Iedereen hoopte weer op een plekje op het podium en al bij de tweede plaats was
het raak voor KDO. Door uitval van
andere kinderen was het groepje
Timon maar met 3 kinderen. Daan
Buskermolen en Kim de Jong van
KDO samen met Romy Mulder van
ODI hebben heel knap met z’n drieen een gemiddeld groepscijfer van
7,262 bij elkaar geturnd.
De eerste plaats was voor de groep
Simba waarin ook kinderen van
KDO zaten. Fee Hartman en Eva
Verstelle van KDO, Charlotte Blom
en Jari de Keijzer van ODI en Pim
Schmitz van de Zevensprong hadden een groepsgemiddelde van
7,559. Zij hadden het hoogste gemiddelde van de dag op de trampoline-kast van wel 8,120! Heel erg
goed gedaan.
Merel van Zanten en haar groepje Nala vielen net buiten de prijzen
met hun derde plaats. Ook deze kinderen kregen iets lekkers mee samen met een diploma waarop de
cijfers staan vermeld. Het was een
zeer succesvolle dag voor de jongens en mesjes van KDO. Alle supporters en leiding hebben genoten
van de goede prestaties van de kinderen.
uur spelen op voorsprong via Martin Bax. Op aangeven van zijn matje Elton Shehu kon Bax vrij op doel
aflopen en de 1-2 binnenschieten.
Na dit doelpunt vochten de Kwakelaars voor elke meter in het veld
en na negentig bloedstollende minuten floot de scheidsrechter af en
was de derde competitieoverwinning een feit.
Dankzij deze overwinning heeft
KDO de aansluiting gevonden met
de middenmoot, want de Kwakelaars staan nu op de zevende plaats.
Volgende week zondag speelt het
tweede om 12:30 uur (let op!) thuis
tegen Overbos 2.
Nadat in de tweede helft het eerste doelpunt door Qui Vive was gemaakt, werd de druk op Schaerweijde toch nog heel groot. Het mocht
alleen niet meer baten en een stunt
bleef uit. Na nog een tegendoelpunt waren de mannen geknakt en
was het voor Schaerweijde nog een
koud kunstje om de laatste doelpunten tegen te maken.
De eindstand 1-5 geeft wellicht een
iets vertekend beeld van de wedstrijd aangezien de mannen van Qui
Vive zeker heel lang stand hadden
gehouden maar niet in staat waren
om voor een grote stunt te zorgen.
Wie weet gaat dit volgende week
wel lukken in Breda waar ze het tegen de mannen van Push opnemen.

Nadenken over straks, als u
er niet meer bent, is moeilijk.
Maar een goed gesprek met de
medewerkers van het Leger des
Heils over uw zorgen, uw twijfels,
eventueel uw geloofsvragen is
vaak een hele opluchting. Wilt u
hier meer over weten? Bel dan naar
036 - 539 81 62 of ga naar de website
www.wiezorgterstraksvoorpietje.nl

Bridgevereniging De Legmeer
viert haar 35-jarig bestaan
Uithoorn - Er werd flink uitgepakt
op de jubileumbridgedrive die, of
all places, werd gehouden in party
centrum Oosterman te Aarlanderveen. Een bomvolle zaal met opkamer en spiltrap bood 90 leden en
ereleden het podium voor een zeer
gezellige aangeklede wedstrijd.
Onder leiding van de onnavolgbare
wedstrijdleider Cor Hendrix werden
in tweemaal vier ronden 24 partijen
gespeeld, otewel drie in plaats van
vier spellen per tafel, wat toch enige
geestelijke lenigheid vergde!
Het ludieke feestelijke gebeuren vond de apotheose in een uitstekend warm buffet waar zelfs
de meest hongerige leden niet in
slaagden om het allemaal op te krijgen.
Er viel ook nog wat te verdienen,
flessen wijn voor de meest uiteenlopende gemaakte slagen en natuurlijk voor de besten van deze middag.
Groep A
In de A afdeling trokken Gerda
Schavemaker & Frans Kaandorp
en Joop van Delft & Toon Overwater gevieren aan het langste eind
met scores van 64,58%. Lijnie Timmer, die zich liet bijstaan door erevoorzitter Wim Sam, werd derde met 62,08%, gevolgd door Mieke van den Akker & Gijs de Ruiter
met 56,25% als vierden. Jan Egbers
& Ben Remmers legden beslag op

de vijfde plaats met 55,21% en An
en Jan van Schaick werden zesde
met 54,58%.
Groep B
In de afdeling B staken Els van Wijk
& Gerda van Liemt net boven de rest
uit met een eerste plek, plus de wijn
en een percentage van 61,46. Lidy
Krug & Ada van Maarseveen waren
ook op dreef en werden nipt tweede
met 61,25%. Anton Berkelaar hield
met behulp van Hetty Houtman de
eer voor Vinkeveen hoog als derde
met 59,79% en versloeg zo de nummers 4 en 5 met slechts een kaart
lengte voorsprong. Tinie Gelink & Jo
Wevers en Marjan & Jan Wille eindigden namelijk gelijk op 59,38%.
Notabene, laatstgenoemden stonden na de eerste vier tafels nog fier
aan kop met een tussenpercentage
van boven de zeventig! De moraal,
niets is zeker in het bridgeleven.
To van der Meer & Anne Tolsma
kwamen keurig uit op 56,88% en
bereikten daar de zesde plaats mee.
Gezien en gehoord het enthousiasme van de leden, die het organiserend comité met een daverend applaus bedankten, zitten de volgende
35 jaren ook wel goed.
Wilt u hier ook deel van gaan uitmaken, neem dan contact op met het
secretariaat: Gerda Schavemaker tel
0297 567458 of per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Wouter Heinrich tweede
en derde
Regio - Bij de eerste wedstrijd uit
een serie van drie om de BAV Wintercup in Baarn heeftWouter Heinrich beslag weten te leggen op een
2e plek op de korte cross bij de
mannen. Op het 3,5 kilometer lange parcours zat hij constant in de
kopgroep maar moest op het laatste moment toch nog 1 atleet voor
zich dulden. De tijd van 10.43 laat
zien dat de scherpte er al aardig
aan zit te komen. De tijd komt neer
op een gemiddelde snelheid van
19,3 km/h.Thom de Wildt liep deze cross in voorbereiding om het indoor- en baanseizoen en heeft in
deze periode van het jaar vaak last
van de schenen. Deze klachten lijken goed onder controle en dus was
deze wedstrijd een mooi trainingsprikkel voor de indoorwedstrijden.
Thom finishte als 25e in het grote veld in een tijd van 12.10. Evelien
Hooijman had het zwaar en werd 7e
bij de meisjes t/m 13 jaar. Zij legde
de 1800m af in 7.18. Bram Andriessen pakte een knappe 3e plek bij de
jongens t/m 11 jaar in een tijd van
6.26. Verder waren er goede resultaten van AKU atleetjes Thijs Andriessen en Isabelle Hooijman. Theo van
Rossum van AKU startte op de 10
km en wist bij de Masters een mooie
7e plek te behalen in 39.54.

te kwam uit op de korte afstand die
bestond uit 25 rondes schaatsen
gevolgd door 5km lopen. Bij de dames wist Lotte het podium te halen
voor het 2e jaar op rij, ze scoorde
een mooie 3e plek die werd beloond
met een taart.

In Alkmaar stond dit weekend
voor Lotte Krause de jaarlijkse winterduathlon op het programma! Lot-

Legmeervogels VE1 gaat
op Chinees avontuur
Uithoorn - Zaterdagmiddag 13 november jl. stond er op het sportpark Randhoorn mede vanwege het
weer, slechts 1 wedstrijd op het programma.
En wat voor één. LMV Vet1 moest
het thuis gaan opnemen tegen Meteor vet1. Een tegenstander van formaat gezien hun 3 plaatsen hogere stand in de poule. Na een zeer
goed begin van de competitie was
het VET1 team helaas vanaf een
tweede plaats in de poule naar beneden afgegleden. Dit vanwege de
onnodige verliesbeurten in de afgelopen twee thuiswedstrijden. VET1
had dus wat goed te maken. Doelman Ivo ging voor de eerste keer het
doel van VET1 verdedigen waardoor
vaste doelman/speler Robin zich
kon gaan opmaken voor een wedstrijd in de spits. Met een getergd
elftal werd de eerste helft aangevangen tegen een Meteor team wat
aan het begin van de wedstrijd de
slag op het middenveld regelmatig
wist te winnen. Voorin ontstonden
een aantal goede mogelijkheden
voor de VET1 maar helaas zonder
rendement voor onze Vogels. Vanaf het middenveld wist Meteor enkele gevaarlijke aanvallen op te zetten en uit een ongelukkig LMV moment achterin zelfs de 0-1 te scoren.
Gewijzigd
De 2de helft werd het elftal op een
4-tal posities gewijzigd. Meteor
kwam hierna haast niet maar aan
voetballen toe en stond onder druk
van de aanvalsgolven van VET1.
Co, Paul, Patrick en Sjoerd speelde een goede partij op het middenveld. De nieuwe gelegenheids linksback Dennis B wist met de enorme
ruimte aan de linker kant goed om
te gaan en stond aan de basis van
mooie aanvalsgolven die een aantal
gevaarlijke situaties voor het Mete-

or doel opleverde. Het eerste VET1
doelpunt viel uit een schot van invaller Patrick die de verdediging van
Meteor dusdanig verraste dat de bal
over de keeper heen ging en het
doel in verdween. Bij een tweede
zeer gevaarlijke uitbraak kon de 2-0
op het bord worden geschreven indien de gevaarlijke LMV spits Sander zich niet oog in oog met de Meteor doelman vergist zou hebben in
de positie van het doel. In gedachte schot hij reeds raak maar helaas rolde in de praktijk de bal niet
in het doel maar er net naast. Uiteindelijk wist Robin W uit een goede pass van Dennis B het winnende doelpunt te maken. Meteor hervond hierna nog wel de kracht voor
een gevaarlijk slot offensief maar de
ijzersterk spelende verdediging onder leiding van Henk, wist een tegentreffer te voorkomen om zo de
belangrijke 3 punten in de wacht te
slepen.
Door deze overwinning wist het
LMV VET 1 team weer te stijgen op
de ranglijst en staat na deze wedstrijd ronde weer in de middenmoot met uitzicht op de subtop van
de poule. Deze overwinning smaakte naar meer. In combinatie met
het reeds geplande teamuitje van
de VET1 werd een Chinees restaurant en de Uithoornse horeca verblijd met een bezoek van het complete VET1 team.
Deze avond was als team building
meer dan geslaagd. A.s. zaterdag
wacht de uitwedstrijd tegen TABA. Spelers van de wedstrijd waren
dit keer de personen Ivo en Robin.
Robin W vanwege zijn belangrijke winnende doelpunt als gelegenheidsspits.
Ivo vanwege zijn zeer verdienstelijke come-back nadat hij zijn keepers
handschoenen na ruim 4 jaar weer
had weten te vinden.
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Een verdiende overwinning
voor hockeydames van HVM

Mijdrecht - De hockeyvrouwen van
Mijdrecht kenden op concurrent
Hermes een droomstart. Binnen een
kwartier stond de thuisclub al met
2-0 voor. Eerst stond Nadine Werkhoven goed in de rug van de keeper
opgesteld en daarna was het Saskia
Kraan die simpel kon binnentikken.
Maar de dames konden het aanvals-

spel niet vasthouden en zo werd de
voorsprong niet verder uitgebouwd.
Sterker: de bezoekers kregen steeds
meer vat op de wedstrijd en verdienden ook twee strafcorners, die gemakkelijk gegeven werden door de
verder uitstekend fluitende arbiters.
Deze buitenkansen werden niet benut door goed verdedigend werk van

o.a. de junior inval keepster Sophie
van Scheppingen. HVM is in deze
fase van de wedstrijd onrustig aan
de bal en is er van goed positie spel
geen sprake. De wedstrijd gaat tot
de rust gelijk op zonder noemenswaardige acties. In de rust wordt
een aantal afspraken rechtgezet. Na
de pauze was er meer controle en

leverde de eerste goed uitgespeelde
aanval direct een doelpunt op. Saskia Kraan flatst de bal vanaf kop cirkel hoog achter de Helderse keepster, 3–0. Enkele minuten later maken de gasten een zeer vreemde
goal door een hard ingeslagen bal
vanaf het middenveld in de cirkel
van richting te veranderen, de keepster was kansloos. De gasten komen
terug in de wedstrijd door een wereldgoal: ‘once in a live time goal’.
Strafcorner
Al mag de HVM verdediging zich
dit ook wel een beetje aanrekenen
door niet adequaat ingrijpen. Iets
verderop krijgen de Mijdrechtse dames een strafcorner. Uit de rebound
wordt een kans voor de thuisclub
onreglementair verhinderd. Uit de
gegeven strafbal maakt Claudia Röling haar twaalde goal van het seizoen. Na deze goal is er een ongelukkig moment voor Simone Wagemakers. Zij wordt onhandig tegen
het kunstgras gewerkt en bovendien valt een medespeelster bovenop haar. Met de nodige schaaf- en
snijwonden kijkt zij de rest van de
wedstrijd vanuit de dug-out. Nadine Werkhoven rondt een fraaie actie van Saskia Kraan netjes af, en
je denkt dat de wedstrijd gespeeld
is. Maar de gasten zetten nog een
keertje aan en scoren uit een strafcorner de eindstand van deze middag 5–3. De thuisploeg stijgt twee
plekken op de ranglijst en het doel
van HVM is om bij de eerste vijf
eindigen. Ze doen het dus gewoon
goed aldus coach Johan Peper. Voor
de wedstrijd werden de hockeydames door sportfotograaf Rob Werkhoven in de nieuwe RABO tenues
vastgelegd.

De Vinken E1 wint na een
spannende wedstrijd
Vinkeveen - Het is zaterdag 13 november. Voor De Vinken E1 staat de
tweede wedstrijd op het programma. De eerste wedstrijd was voor
sommige kinderen een heel speciale wedstrijd geweest, want ze hadden nog nooit in de zaal gespeeld.
Desondanks wist de ploeg een
mooie 5-0 overwinning te behalen.
Vol goede moed begon de Super de
Boer ploeg, bestaande uit Zoë van
Dasler, Femke Vousten, Niké v.d.
Mars, Ilse Bosch, Chiara Breedijk,
Finn Kroon, Ravi Brockhoff, Joran
Polhuijs en Tom Vis, aan deze tweede wedstrijd. Tegenstander Groen
Geel E2 (Wormerveer) had binnen
nog niet gespeeld en aangezien het
ook een onbekende tegenstander
was, was het afwachten hoe sterk
ze zouden zijn.
Voortvarend
De Vinken E1 begon de strijd voortvarend. Al snel wist Finn Kroon als
eerste van afstand te scoren. Maar
Groen Geel liet zich niet van de wijs
brengen en had eigenlijk het betere van het spel. De 1-1 was dan ook
verdiend. De Vinken begon ook beter in haar ritme te komen en een
gelijkopgaande strijd ontspon zich.
Met kansen en doelpunten over en
weer. Vooral Tom Vis had het de
eerste helft op z’n heupen. Maar
liefst driemaal scoorde hij. Maar
het mooiste doelpunt kwam toch op
naam van Chiara Breedijk. Zij scoor-

de namelijk een mooie doorloopbal
en nadat ze gescoord had liep ze direct juichend in de armen van haar
moeder - en coach - Brenda Breedijk. Niet zo raar, want het was voor
Chiara het eerste doelpunt dat ze
ooit in een wedstrijd scoorde. Mede door haar doelpunt bleef De Vinken bij rust aan de goede kant van
de score: 5-4.
Gestreden
De strijd was dus nog niet gestreden. Zeker niet. Groen Geel liet zien
dat ze ook een goede ploeg en ook
weinig moeite met scoren hadden.
Want vier doelpunten in éen helft
scoren is gewoon goed.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Beide ploegen kregen volop kansen en het was dan ook niet
te voorspellen wie de uiteindelijke
winnaar zou zijn. Na de gelijkmaker
werd het tandenbijten op de tribune. De fel meelevende ouders zagen
diverse doelpogingen.
De ene kans was nog mooier dan
de andere. Wel nam De Vinken iets
meer het heft in handen. Er werd
steeds beter verdedigd en in de
aanval werd er steeds beter gelet op
degene die er het beste voorstond.
Een voorsprong kon dan ook eigenlijk niet uitblijven. Na de 6-5 van Ravi Brockhoff was het Zoë van Dasler
die met een mooie doorloopbal de
voorsprong op 7-5 bracht.

Maar net toen de ploeg (en het publiek) dacht dat dat wel voldoende
zou zijn, scoorden de bezoekers de
7-6. Een minieme voorsprong en dat
met nog ruim vijf minuten te gaan.
Nee, ... de strijd was zeker nog niet
gestreden en sommige ouders liepen rood aan van de spanning.
Hartstochtelijk werd de thuisploeg
aangemoedigd.
Gelukkig was het wederom De Vinken die als eerste de korf wist te vinden. Met wederom Zoë van Dasler
die een doorloopbal scoorde: 8-6.

Hè, hè, de strijd was beslist. Zeker
toen Groen Geel wat slordiger ging
spelen En nadat Finn Kroon met zijn
specialiteit, een afstandschot, de
9-6 op het scorebord had gebracht,
was de overwinning binnen.
Na het laatste fluitsignaal sprongen
de kinderen en de coaches Ingrid
Hagenaars en Brenda Breedijk een
gat in de lucht.
Want ze waren behoorlijk opgelucht
en hadden gestreden voor elk punt
tegen een goed Groen Geel.

Atlantis 2 verliest onnodig
van DKV 2 in IJmuiden
Mijdrecht - Zaterdag 13 november
moest Atlantis 2, gesponsord door
de Rabobank, aantreden tegen DKV
2 in IJmuiden. Het betrof de eerste
wedstrijd van het zaalseizoen.
Beide ploegen kwamen elkaar al tegen op het veld, toen eindigde de
wedstrijd in een onterecht gelijkspel. De ploeg uit Mijdrecht was uit
op revanche. Met nog 20 minuten te
spelen leek dit te lukken. Het was
echter DKV dat aan het langste eind
trok en de wedstrijd wist te winnen
met 13-12. Atlantis moest het helaas doen zonder coach Petra Taal,
zij moest zelf een wedstrijd spelen. De coach van het eerste team,
Mark van den Brink, nam haar taak
over. Het team begon scherp aan de
wedstrijd. De eerste twee afstandsschoten die werden gelost, gingen
er feilloos in. Atlantis liet zien dat zij
de betere ploeg was. Na 12 minuten
spelen stond het 3-6. DKV kwam
nog terug maar Atlantis 2 pak-

te weer de voorsprong. Deze voorsprong kon echter worden niet behouden. Met een gelijke stand van
7-7 werd er gerust. Het door de Rabobank gesponsord team kwam
na een korte bespreking vol goede moed uit de kleedkamer. Er werden goede aanvallen opgezet en
er werd naar de juiste kansen gezocht. Het duurde even voordat er
werd gescoord. Daarna was Atlantis de ploeg die binnen twee minuten twee doelpunten maakte en zo
weer uitliep. Als DKV weer een punt
dichterbij kwam, bouwde de ploeg
de voorsprong weer uit. Na 15 minuten spelen in de tweede helft
stond er een stand van 8-11 op het
scorebord. Atlantis was de betere
ploeg en het leek erop dat de winst
niet meer uit handen werd gegeven. Dit gebeurde echter toch. Atlantis ging te gehaast korfballen en
kwam te snel tot schot. DKV maakte hier goed gebruik van en met nog

Natte afsluiting wedstrijd
seizoen PSV Troje
De Ronde Venen - Het was wat nat
tijdens de laatste clubwedstrijd van
Paardensportvereniging Troje afgelopen zondag 14 november. Het natte herfstweer heeft geen vat gekregen op de deelnemers, die hebben
er namelijk zoals gewoonlijk weer
een gezellige middag van gemaakt.
Met de clubwedstrijden worden ook
de clubkampioenschappen gehouden. Deelnemers konden springen
en een dressuurproef verrijden.
In de dressuur werd Rolanda samen

met haar paard Zadou eerste na een
keurige proef en 184 punten. Donja
Stevens volgde haar met een punt
verschil, zij werd tweede met 183
punten. De derde plaats was voor
Denise Strubbe die met haar 4-jarige Coco 177 punten verdiende.
In de ring voor het springen ging
de eerste prijs naar de enige die de
barrage wist te halen: Denise Strubbe. De tweede plek ging naar Anneloes met Amihra. Knap derde
werd Wietske met Fleur.

4 minuten op de klok stond het 1212. Aan de kant van Atlantis werden
nog wissels toegepast. Dit mocht
niet baten; DKV scoorde het winnende doelpunt. Volgende week zaterdag 20 november speelt Atlantis

2 thuis tegen KIOS 2 om 16.05 uur
in sporthal de Phoenix in Mijdrecht.
Er zal komende week hard getraind
worden om die wedstrijd te winnen.
Kom allemaal Altantis 2 aanmoedigen en help ze naar de overwinning!

Voor de clubkampioen had paardensportvereniging
Troje
een
prachtige prijs: een fotoshoot van
QK photography
(www.qkphotography.nl).
Deze mooie prijs is gesponsord
door een van haar vaste sponsoren:
de Smit Groep (www.smitgroep.nl).
De winnaar en clubkampioen van
2010 van paardensportvereniging
Troje is Denise Strubbe met slechts
3 plaatsingspunten! Zij mag samen
met haar favoriete viervoeter op de
foto dankzij de Smit Groep. Uiteraard is er ook de eervolle vermelding voor onze nummer twee: Donja Stevens en nummer drie Sandra
met haar Cheyenne.

Voorlopig was dit een mooie afsluiter van het wedstrijdseizoen 2010.
Paardensportvereniging Troje organiseert echter nog veel meer dan alleen wedstrijden: van prachtige ritten tot een workshop taartdecoreren. Houd onze website dus goed in
de gaten! www.paardensportverenigingtroje.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Op de foto de winnaar van de gevorderdenpoule en de wisselbeker: het team
‘Even Schaften’

Volleybal

‘Even Schaften’ winnaar van
het Unitas bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Vrijdagavond 12
november is het jaarlijkse Volleybalvereniging Unitas Bedrijventoernooi
gespeeld. Met een opkomst van 16
teams is dit jaar wederom gestreden
in een gevorderdenpoule (5 teams)
en een recreatiepoule (11 teams).
Onder de teams bevond zich behalve bedrijven uit Mijdrecht ook een
aantal bedrijven uit de omliggende
gemeentes. Evenals voorgaande jaren was ook een aantal straten-, familie- en vriendenteams aanwezig.

huis nemen.
Die eer kwam toe aan de volgende
teams:

Fanatiek, getraind of niet-getraind,
maar altijd vol goede moed, begonnen de teams aan hun competitie.
Aangemoedigd door het publiek
hebben de teams in de eerste ronde
van het toernooi hun beste beentje
voorgezet om een goede plaats af te
dwingen voor de tweede ronde. In
hun eigen poule, de recreanten waren onderling ook nog in twee poules ingedeeld, werd er hard gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen. Want wie als eerste in zijn poule eindigde, kreeg in de tweede ronde de beste kansen om kampioen
te worden. Na afloop van de eerste ronde was er een kleine pauze
waarin de teams opnieuw werden
ingedeeld aan de hand van de uitslag van de eerste ronde.

De strijd om de wisselbeker is gespeeld door de teams die in de poules als eerste zijn geëindigd, Even
Schaften tegen HvR 2. Deze wedstrijd is gewonnen door Even Schaften. Zij nemen de wisselbeker mee
naar huis en hopelijk komen zij deze
beker volgend jaar weer verdedigen.
Om de moed erin te houden is er
ook nog in beide poules een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het
team dat het laatst is geëindigd in
de poule. Deze prijs ging in de gevorderdenpoule naar het team van
Springbok, en in de recreantenpoule naar Freesmij.

Waren de teams in de eerste ronde al fanatiek aan het volleyballen,
in de tweede ronde werd de strijd
nog heftiger. Natuurlijk wilden de
teams allemaal een beker, gesponsord door café “De Wave”, mee naar

Gevorderdenpoule
Even Schaften
Zooitje Ongeregeld
Frans van Zaal
Recreantenpoule
HvR 2
Bob’s Bar
Driemtiem

Al met al was het een gezellige, geslaagde avond die nog lang heeft
voortgeduurd. De traditie die dit
toernooi heeft, wordt natuurlijk
voortgezet.
Volgend jaar hoopt Unitas weer op
zo’n grote belangstelling. Volleybalvereniging Unitas bedankt alle bedrijven, spelers, scheidsrechters en
andere vrijwilligers voor hun inzet.

Spel en Sport 55 Plus

Sportief Kees van Ankeren
Stoelhonkbaltoernooi
De Ronde Venen - Op woensdag
10 november vond er tussen 10.00
en 15.00 uur voor de tweede maal
met medewerking van vrijwilligers
van voetbalvereniging Argon en de
Stichting Spel en Sport 55 Plus in de
Argonkantine aan de Hoofdweg in
Mijdrecht een stoelhonkbaltoernooi
plaats.
Acht teams uit onder andere IJmuiden, Haarlem, Uithoorn en De Ronde Venen deden een gooi naar de
eerste plaats. Het spel wordt sinds
begin 2008 op maandagmiddag van
twee tot drie gespeeld in de Willisstee in Wilnis onder leiding van docente Joke van Diemen. Ondanks
de gevorderde leeftijd en matige lichamelijke conditie wordt het spel
met veel enthousiasme gespeeld
door een groep ouderen uit de gehele gemeente De Ronde Venen.
Door de beheerder van De Willisstee is een prima speelruimte vrijgemaakt, waar het stoelhonkbal een
gezellige teamsport met veel gelach, aanmoedigingen en gejuich
gespeeld kan worden en de spelers
vooral met plezier veel bewegen.
Het toernooi is mogelijk gemaakt
door Reurings Onroerend Goed uit
De Ronde Venen. Deze sponsor
hecht er waarde aan dat de oudere

inwoners plezier kunnen hebben na
een leven van werken en zorg. Zodoende konden de spelers voorzien
worden van koffie met gebak, een
lunch en een drankje.
Na een zeer sportieve en gezellige
wedstrijddag werden door de wethouder van sport in de gemeente De Ronde Venen, mevrouw Ingrid Lambregts, de gewonnen prijzen met de bijbehorende felicitaties aan de teams uitgereikt. De
heer Kees van Ankeren overhandigde zelf de dit jaar ingestelde wisselbeker aan het team De Bikkels,
een van de twee teams van Spel en
Sport 55 Plus.
Einduitslag
1. De Bikkels - De Ronde Venen
2. De Blue Diamons - Uithoorn
3. De Kop van de
Havenspelers - IJmuiden
4. de Vrijwilligers van Spel en Sport,
5. De Schoterhonken - Haarlem,
6 De Stee-Inners - De Ronde Venen
7. De Zeevangers - IJmuiden
8. de Majella-ladies - Mijdecht.
Wilt u weten wat er gespeeld en gesport wordt, kijk dan op de website:
www.spelensport55plus.nl
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Atalante D1 wint

Atlantis D2 pakt uit

Vinkeveen - Vrijdag 12 november
mocht het dan eindelijk zover zijn,
Atalante D1 won haar eerste competitiewedstrijd van dit seizoen.
Hiermee lijken de trainingen, peptalks en vooral de grote wil zich eindelijk om te zetten in een bijbehorend resultaat.
Om 21.00 begon de dames gesponsord door Haaxman Lichtreclame en
Krijn Verbruggen de wedstrijd tegen het Loosdrechtse Lovoc. Beide
teams hebben tot nu toe een gelijk
aantal punten behaald in de competitie, deze wedstrijd zou blijken welk
team boven behoord te staan. Waar
vorig jaar dezelfde strijd voor de
teams nog gold voor de top 5, draaien beiden momenteel mee aan de
onderkant van de competitie.
Met slechts zeven speelsters begon
Atalante aan de wedstrijd, Carin van
Kouwen en Danielle van der Horst
moesten worden gemist vanwege
kuit en neus blessures. Nancy Lijten
werd deze wedstrijd dan ook niet
ingezet als libero, maar op de diagonaal positie. Irma Schouten begon als spelverdeelster, Jana Chatrnuchova en Suzan Heijne speelden
op midden en Loes Kuijper en Mirjam van der Strate op de buitenpositie. De eerste set werd sterk gestart, Mirjam en Nancy wisten met
wisselende geplaatste ballen veel
te scoren. Met een 5-4 voorsprong
mocht Nancy serveren, en bewees
hiermee dat het team deze serve de
eerste wedstrijden gemist had. Met
tien punten op een rij was de voorsprong al snel uitgelopen tot een
15-4 een leek de set gespeeld. Lovoc wist nog iets dichterbij te komen
maar Atalante won deze set gemakkelijk met 25-15.
De tweede set werd Atalante op het
feit gedrukt dat het resultaat van
de eerste set, niets hoeft te zeggen
over het vervolg. Lovoc kwam snel
op voorsprong zonder hier veel voor

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft de D2 van korfbalverenging
Atlantis haar eerst competitiewedstrijd van het zaalseizoen gespeeld.
Het door Roebeson gesponsorde
team kon in het buitenseizoen net
niet meedoen voor het kampioenschap en haalde een mooie tweede plek.Dat er meer in zat, was wel
duidelijk voor de coaches. De afgelopen wedstrijden werden allemaal
gewonnen. Alleen in de eerste twee
duels op het veld waren er punten
blijven liggen, waardoor een tweede
plaats het hoogst haalbare was.Nu,
in de zaal, is er een nieuwe competitie van start gegaan. De kinderen
lieten zich niet van de wijs brengen
door de lengte van hun tegenstanders. Veel dames van tegenstander
Tempo uit Alphen aan de Rijn, waren twee koppen groter dan onze
eigen spelers. ‘Klein maar fijn’ luidt
het spreekwoord en dat kon je ze-

te doen, het was Atalante zelf die
de slordige fouten maakte door uit
te slaan en uit te serveren. Met een
7-1 achterstand vroeg coach/trainer Sjaak Immerzeel een time-out
aan om het team weer gefocust te
krijgen. Voor lange tijd bleef Lovoc
aan kop, Atalante kon de pass goed
brengen aan spelverdeelster Irma
die hierdoor makkelijk set-ups kon
geven. Het lukte de aanvallers alleen niet meer om zo doeltreffend te
scoren als in de eerste set wat zorgde voor een stand van 22-24 tegen
toen Suzan Heijne moest serveren.
Met tweede goede services kwam
de stand gelijk op 24. Marleen Sondermeijer werd het veld binnengebracht op het midden en wist het
laatste punt voor Atalante te scoren
met een killing-block, eindstand;
27-25.
De derde set maakte Atalante dezelfde fout als de tweede, er waren
veel slordigheden wat veel punten
kostte. Ondanks strak geslagen ballen van Loes en Jana liep de achterstand snel op. Marleen Sondermeijer werd op de helft van de set binnen het veld gebracht om voor een
ommekeer te zorgen, wat dit maal
helaas niet mocht baten. De set
eindigde op 23-25. Om geen herhaling te krijgen van de vijfsetters
waar de dames de laatste tijd veel
van hadden gezien, moest de vierde set worden gewonnen. Gedreven
begonnen de dames aan deze laatste set en lieten de fouten van de
tweede en derde set achter zich. De
afwisseling in de aanval was terug,
tot geslagen ballen van Irma aan
toe. Lovoc leek het volleyballen op
te geven en de set werd gewonnen
met 25-13.
Deze 3-1 winst is de eerste zege
voor Atalante D1, welke door zal
worden gezet in aanstaande wedstrijd op donderdag 18 november
wanneer het team tegen SVU speelt.

Grote overwinning voor
Atlantis A2
Mijdrecht - Zaterdag 20 november speelde de A 2 van Atlantis de
tweede zaalcompetitiewedstrijd tegen SDO A 2 uit Kamerik.
In de aanval begonnen Reinout Molenaar, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Iris Facee Schaeffer. Er
werd meteen scherp aan de wedstrijd begonnen, wat resulteerde in
2 schoten die er in vlogen. Atlantis
A2, gesponsord door Scheenaart &
Hassing rioolservice, had meteen de
toon van de wedstrijd gezet.
Bij deze 2-0 voorsprong was het wisselen van de vakken zodat Lusanne Meints, Ilona Pauw, Maarten van
Diemen en Maarten Helsloot mochten gaan proberen de voorsprong
uit te breiden. Dat ging vrij makkelijk en uiteindelijk stond er een 8-0
ruststand op het scorebord.

Na rust waren er twee wissels, Willemijn Schouten en Niels van Oudenallen mochten het veld betreden. Er werd lekker verder gekorfbald door Atlantis A2/Scheenaart &
Hassing rioolservice.
Met de 10-0 op het scorebord werd
er door SDO A2 een doelpunt gemaakt, maar gelukkig was dat het
eerste en tevens laatste doelpunt
van de ploeg uit Kamerik. Ilona
Pauw en Iris Facee Schaeffer vielen
uit met blessures; Joyce Rodenburg
(C1) speelde het laatste deel van de
wedstrijd mee.
Uiteindelijk werd er met 15-1 gewonnen zodat Atlantis A2 tevreden
kon zijn met deze uitslag.
Op 27 november speelt Atlantis A2
een wedstrijd bij Badhoevedorp A1,
waarvan dit seizoen al gewonnen
werd.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 20 November is er bij SV. Hertha de derde
spannende klaverjasavond.
Er zijn mooie prijzen te winnen en
vergeet ook de lootjes niet.
De kantine is vanaf 19.30 open om
alvast een drankje te bestellen en
om de tactiek van de avond te bedenken.
De tussenstand na de klaverjas

avond van 23 oktober:
1) Doris v.d. Meer
5922 pnt
2) Rene Koot
5331 pnt
3) Carla
5237 pnt
4) Ton Brandsma
5232 pnt
5) Rob v. Achterberg
5172 pnt
De Poedel is op dit moment voor
Michel Klinkhamer met 2859 pnt.
Het kaarten start om 20.30. De kosten om mee te doen zijn 2.50

VVD zaalvoetbaltoernooi
voor de jeugd groot succes!
De Ronde Venen - Zondag 14 november organiseerde de VVD De
Ronde Venen voor het eerst het
zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Negen teams uit vrijwel alle dorpen
deden mee aan dit spannende evenement en dit leverde voor de meer
dan honderd bezoekers mooi voetbal op. In Sporthal de Phoenix te
Mijdrecht werd fnatiek gestreden
om “De Ronde Venen Cup.”
Sportiviteit en fairplay stonden hoog
in het vaandel. Het team “De Noppies” ging er met de fairplay prijs
vandoor. Uiteindelijk werd Vinkeci-

ty uit Vinkeveen derde, Argon Street
uit Mijdrecht tweede en Soccer City uit Baambrugge eerste. De prijsuitreiking werd verzorgd door FC
Utrecht profvoetballer Mark van der
Maarel.
Voor jongeren is sport extra belangrijk, omdat sport doet bewegen, bijdraagt aan een gezonde levensstijl
en verbroederd. De VVD organiseerde dit toernooi, omdat de VVD
zich in wil gaan zetten om deel te
gaan nemen aan de verkiezing van
“Sportgemeente van het jaar” zoals
geïnitieerd door het NOC NSF.

Terechte overwinning
voor Atlantis A1
Mijdrecht - In het eerste competitieduel heeft de A1 van Atlantis een
knappe overwinning behaald bij LUNO waar het via een 5-8 ruststand
de wedstrijd uiteindelijk wist te winnen met 9-14.Atlantis A1/Van Dam
Bedrijfsdiensten komt ook dit jaar
uit in de 2e klas en treft de volgende tegenstanders: ALO (Den Haag),
Fiducia
(De
Meern),
Luno
(Linschoten),Tempo (Alphen aan
den Rijn), De Vinken
(Vinkeveen) en Velocitas (Leiderdorp).Het zaalseizoen 2009/2010
kende een geweldige apotheose
waarin OVVO in de laatste wedstrijd
de titel voor de neus wegkaapte
van Atlantis. De doelstelling dit jaar
is dan ook de strijd om het kampioenschap.In vergelijking met het
veldseizoen heeft er 1 verandering
plaatsgevonden. De langdurig geblesseerde Megan van Aken is weer
helemaal terug en heeft zich in de
basis gewerkt.De wedstrijd in Linschoten kende voor Atlantis A1 een
uitstekende start, binnen drie minuten stond de teller op 0-2 en deze
kleine voorsprong werd geleidelijk
aan uitgebouwd naar 1-4, waarbij
de 1-3 een beauty van een doelpunt
was, een splijtende dieptepass van
Megan werd door Goof van Straaten
met een one-hander schitterend afgemaakt.
Fysiek
Luno kon alleen bijblijven met veel

fysiek en soms hard spel en kwam
zelfs langszij: 5-5. Het was de klasse van Atlantis dat zij niet meegingen in het soms lompe spel van de
tegenstander. Er werd met een 5-8
stand gerust. De rust werd gebruikt
om het team te complimenteren met
het vertoonde spel en er werd gezegd dat ze zich niet moesten laten
meeslepen in de soms harde confrontaties met Luno. De tweede helft
liet Atlantis zien dat het spel taktisch goed in elkaar zat en dat het
team verder was dan Luno. De voorsprong werd vergroot naar 6-12 en
een kleine opleving van Luno bracht
hen tot 9-12. Atlantis speelde de
wedstrijd slim en professioneel uit
en bracht de eindscore op 9-14.
Een geweldige opsteker ook voor de
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal
die hun ploeg wekelijks zien groeien. Een verdiende pluim ging uit
naar aanvoerder Jeroen Korver die
zijn ploeg op moeilijke momenten
door de wedstrijd loodste. De eerste
punten zijn binnen. Zaterdag 20 november komt ALO op bezoek. Deze
ploeg won de eerste wedstrijd met
9-8 van de Vinken. Een wedstrijd
om de koppositie! Aanvang wedstrijd 14.50 uur, sporthal de Phoenix
te Mijdrecht.
Doelpunten makers: Jeroen Korver
(5x), Sharon Moen (3x), Sophia van
der Horst (2x), Timo Jongerling (2x),
Goof van Straaten (1x) en Megan
van Aken (1x).

Legmeervogels VE1 gaat
op Chinees avontuur
Uithoorn - Zaterdagmiddag 13 november jl. stond er op het sportpark Randhoorn mede vanwege het
weer, slechts 1 wedstrijd op het programma.
En wat voor één. LMV Vet1 moest
het thuis gaan opnemen tegen Meteor vet1. Een tegenstander van formaat gezien hun 3 plaatsen hogere stand in de poule. Na een zeer
goed begin van de competitie was
het VET1 team helaas vanaf een
tweede plaats in de poule naar beneden afgegleden. Dit vanwege de
onnodige verliesbeurten in de afgelopen twee thuiswedstrijden. VET1
had dus wat goed te maken. Doelman Ivo ging voor de eerste keer het
doel van VET1 verdedigen waardoor
vaste doelman/speler Robin zich
kon gaan opmaken voor een wedstrijd in de spits. Met een getergd
elftal werd de eerste helft aangevangen tegen een Meteor team wat
aan het begin van de wedstrijd de
slag op het middenveld regelmatig
wist te winnen. Voorin ontstonden
een aantal goede mogelijkheden
voor de VET1 maar helaas zonder
rendement voor onze Vogels. Vanaf het middenveld wist Meteor enkele gevaarlijke aanvallen op te zetten en uit een ongelukkig LMV moment achterin zelfs de 0-1 te scoren.
Gewijzigd
De 2de helft werd het elftal op een
4-tal posities gewijzigd. Meteor
kwam hierna haast niet maar aan
voetballen toe en stond onder druk
van de aanvalsgolven van VET1.
Co, Paul, Patrick en Sjoerd speelde een goede partij op het middenveld. De nieuwe gelegenheids linksback Dennis B wist met de enorme
ruimte aan de linker kant goed om
te gaan en stond aan de basis van
mooie aanvalsgolven die een aantal

gevaarlijke situaties voor het Meteor doel opleverde. Het eerste VET1
doelpunt viel uit een schot van invaller Patrick die de verdediging van
Meteor dusdanig verraste dat de bal
over de keeper heen ging en het
doel in verdween. Bij een tweede
zeer gevaarlijke uitbraak kon de 2-0
op het bord worden geschreven indien de gevaarlijke LMV spits Sander zich niet oog in oog met de Meteor doelman vergist zou hebben in
de positie van het doel. In gedachte schot hij reeds raak maar helaas rolde in de praktijk de bal niet
in het doel maar er net naast. Uiteindelijk wist Robin W uit een goede pass van Dennis B het winnende doelpunt te maken. Meteor hervond hierna nog wel de kracht voor
een gevaarlijk slot offensief maar de
ijzersterk spelende verdediging onder leiding van Henk, wist een tegentreffer te voorkomen om zo de
belangrijke 3 punten in de wacht te
slepen. Door deze overwinning wist
het LMV VET 1 team weer te stijgen op de ranglijst en staat na deze
wedstrijd ronde weer in de middenmoot met uitzicht op de subtop van
de poule. Deze overwinning smaakte naar meer. In combinatie met
het reeds geplande teamuitje van
de VET1 werd een Chinees restaurant en de Uithoornse horeca verblijd met een bezoek van het complete VET1 team.
Deze avond was als team building
meer dan geslaagd. A.s. zaterdag
wacht de uitwedstrijd tegen TABA. Spelers van de wedstrijd waren
dit keer de personen Ivo en Robin.
Robin W vanwege zijn belangrijke winnende doelpunt als gelegenheidsspits. Ivo vanwege zijn zeer
verdienstelijke come-back nadat hij
zijn keepers handschoenen na ruim
4 jaar weer had weten te vinden.

Marathonkaarten in
Amstelhoek!
Amstelhoek - De buurtvereniging
Amstelhoek houdt op zaterdag 20
november wederom haar klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van 10
uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds,
waarbij er mooie prijzen zijn te winnen; de zaal is open vanaf ca. 9.30
uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7,(waarbij inbegrepen een kopje koffie, ’s middags een broodje en ’s

avonds een heerlijke kop soep met
een broodje).
Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dient u zich uiterlijk donderdag de 18de op te geven bij mevrouw Martine BaltusHijman (tel: 0297-214543) e-mail:
martinehijman@hotmail.com
Meld u zich snel aan, want :
VOL = VOL! {en bij 92 deelnemers is
de zaal ECHT vol!}
Tot ziens op zaterdag 20 november!

ker van Lieke en Suzanne zeggen.
De kleinste meiden uit het team
hadden geen moeite met de grote
tegenstanders.Sander wist al zeer
snel twee keer te scoren. Daarna
gaf hij een mooie doorloopbal aan
waaruit Suzanne scoorde.
Onze tweede aanval wist ook driemaal te scoren waardoor de ruststand 6-0 voor Atlantis was. In de
tweede helft leek het wel of Roebeson D2 vleugels had gekregen. Tempo kon geen ballen meer overgooien of een speler van Atlantis pakte deze weer af. De verdediging had
weinig te doen behalve juichen als
er weer eens was gescoord. En gescoord werd er. Uiteindelijk was de
einduitslag 13-0. Uit het applaus van
de vele ouders en opa’s en oma’s
op de tribune bleek wel dat ook zij
hadden genoten van deze geweldige wedstrijd.

Atlantis D2 wint met ruime cijfers van Tempo

AKU hardloopclinic voor
10 EM van Uithoorn
Regio - Als voorbereiding op de 10
Engelse Mijlen van Uithoorn, bekend onder de naam Vakantie Makelaar loop en gepland voor zondag
30 januari 2011, geeft AKU de mogelijkheid voor deelnemers vanaf 18
jaar om gedurende 10 weken aan
een hardloop cursus deel te nemen.
De cursus begint op dinsdagavond
23 november en wordt twee keer
per week op het sportpark gehouden.
Onder begeleiding van ervaren AKU
trainers worden de fijne kneepjes
van het hardlopen bijgebracht.
Een trainingsavond bestaat uit ongeveer 15 minuten warming-up, 15
minuten loopscholing en aansluitend een uur voor de training.

De kosten bedragen 39,95 euro
waarvoor men aangeboden krijgt:
Hardlooptraining door ervaren trainers, loopschema’s met huiswerk
inclusief begeleiding, theorie en
praktijk over hardlopen.
Bij het voltooien van de cursus kan
men gratis deelnemen aan de Vakantie Makelaar loop van 30 januari 2011 en ontvangt u een loop veiligheidshesje.
Voor wie overdag onder begeleiding wil trainen is er eveneens vanaf maandag 29 november iedere
maandag een trainer op de atletiekbaan aanwezig van 9.30 tot 11.00
uur.
Voor inlichtingen E-mail: info@
sportpost.nl

KDO steelt drie punten
uit Amsterdam
De Kwakel - Na de afgelasting van
vorige week tegen HBC, stond voor
KDO 1 afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen VVA/Spartaan op het programma. VVA/Spartaan speelde vorig jaar, net als KDO,
in de vierde klasse en promoveerde
naar de derde klasse door het beslissingsduel tegen RKAV winnend
af te sluiten. De uitwedstrijd tegen
VVA/Spartaan werd vorig seizoen
met 0-2 gewonnen door KDO. Gesteund door deze knappe overwinning haalden de Kwakelaars er alle
vertrouwen in om deze middag een
goed resultaat neer te zetten.
VVA/Spartaan begon de wedstrijd
op het kunstgras direct sterk. Het
bleek al snel dat KDO het vandaag
moest hebben van hun tomeloze inzet en snelle gevaarlijke uitbraken in
de omschakeling. Bij één van deze
uitbraken, wisten Joeri Stange, Sven
Vlasman en Jochem Kok zich positief te onderscheiden. Na een prima
één-tweetje op het middenveld tussen Stange en Vlasman werd laatstgenoemde onderuit gehaald door
een speler van VVA/Spartaan. De
goedleidende scheidsrechter paste
perfect de voordeelregel toe, zodat
Stange de bal op Jochem Kok kon
inspelen. Kok liep het zestienmetergebied in werd onderuit gehaald. De
arbiter was resoluut en wees naar
de penaltystip. Joeri Stange benutte
dit buitenkansje, zodat KDO na een
kwartier spelen op een 0-1 voorsprong kwam.
Op de paal
VVA/Spartaan liet het hier niet bij
zitten en bleef voetballen. Dit leidde in de 30e minuut tot een schot op
de paal. De terug spattende bal kon
keeper Peter Onderwater net voor
de spits van VVA/Spartaan weg pikken. KDO kwam met de schrik vrij
en hierbij werd nogmaals benadrukt dat de Kwakelaars erg scherp
moesten blijven bij balbezit van de
Amsterdammers.
In de 40e minuut wist VVA/Spartaan toch op gelijke hoogte te ko-

men, nadat de Amsterdamse spits
zich fraai wegkapte bij de Kwakelse
verdedigers en via een puntertje de
1-1 binnenschoot. Met deze stand
werd ook de rust bereikt.
Tijdens de rust kwam KDO tot de
conclusie dat er voor de volle honderd procent gevochten moest blijven worden om een positief resultaat binnen te slepen. Bij de start
van de tweede helft bleek VVA/
Spartaan dezelfde gedachte te hebben. VVA/Spartaan werd meerdere
malen gevaarlijk door onder andere
hun snelle en behendige buitenspelers. De bal belandde eenmaal op de
paal van KDO, maar tot scoren kwamen de Amsterdammers echter niet.
Hierdoor bleef KDO hoop houden
om in de uitbraken een beslissende tegentreffer te maken. De Kwakelse hoop werd in de 78e minuut
waarheid. Jochem Kok speelde de
naar binnentrekkende Joeri Stange
in, Stange twijfelde geen moment
en schoot de bal onberispelijk in de
rechterhoek,
1-2. Voor Joeri betekende dit zijn
vijfde competitiegoal in de derde
klasse C. Na deze fantastische opsteker voor KDO, braken er vijftien hectische minuten aan, waarbij
KDO uiteindelijk knap stand hield.
Na ruim negentin minuten spelen
barstte de vreugde los bij de Kwakelaars en was de tweede competitieoverwinning van KDO een feit.
Door deze driepunter geeft KDO de
rode lantaarn over aan CTO’70 en
is het gestegen naar de twaalfde
plaats met negen punten uit negen
wedstrijden. Saillant detail: KDO
staat nu boven Legmeervogels op
de ranglijst, dit moeten we zolang
mogelijk vol houden met z’n allen!
Volgende week speelt KDO om
14:00 uur thuis tegen Nieuw West.
Nieuw West staat op de vijfde plaats
met dertien punten uit negen wedstrijden. Deze middag zullen er ook
voor de Kwakelaars weer mogelijkheden gaan komen en wij hopen dan ook op uw positieve steun
langs de lijn!

