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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

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

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Intocht Sinterklaas in Uithoorn was weer geweldig

Een kinderfeest dat zijn
weerga niet kent...
Uithoorn – Zaterdagochtend, even
over tien uur, een gejuich klinkt op
uit vele honderden kinderkeeltjes.
Daar komt hij aan..
Daar is de boot van Sinterklaas. Wat
een boel Pieten. “Kijk eens, er zit
een Piet in de mast, heel hoog wel.

Ja hoor, hij is er bijna. O jee, hij vaart
voorbij. Zingen jongens en meisjes,
zingen, dan hoort hij jullie en komt
hij vast en zeker.
Gelukkig, de stuur Piet hoort de vele kinderen zingen en keert de boot
en zo kan Sinterklaas voet op Uit-

hoornse bodem zetten. Handjes
schuddend, voor ieder kind dat hij
tegen- komt heeft de Goedheiligman een goed woord. Dat de burgemeester boven op het balkon staat
te wachten om hem officieel te verwelkomen deert hem niet. Hij komt
voor de kindertjes en deze waren er
in groten getale.
Hij heeft geen haast. Voor iedereen een vriendelijk woord, de Pieten gul hun pepernoten en ander
lekkers uitdelend zoekt de Sint zijn
weg door de menigte. Op het balkon aangekomen verwelkomt burgemeester Berry Groen de Sint met
zijn Pieten, vertelt hoe blij iedereen
is dat hij er weer is.
Dan gaat de Sint weer doen waar
hij voor gekomen is. Hij mengt zich
weer tussen de vele mensen. In alle rust wandelt hij door het Oude
Dorp naar het Amstelplein. Zonder
enige haast, zonder enige moeilijkheid. Het swingende zwarte Pieten
orkest vermaakte in winkelcentrum
Amstelplein de daar wachtende kinderen met hun ouders en de Sint.
Voorafgegaan met de muziek met de
majorettes en twee heel aardige politiemannen, wandelde de Sint rustig
verder. Werkelijk voor iedereen een
praatje, ieder kind dat het wilde een
handje, het was een lust voor het
oog hoe fantastisch dit ging.
Geen voordringen, geen gedrang,
niets van dat alles. Geen ongetogen
woord is er gevallen. een voorbeeld
voor iedereen. In winkelcentrum
Amstelplein aangekomen, ook daar
weer alle tijd om even op de foto te
gaan, weer een praatje, weer handjes geven, bange kindertjes troosten. Het kon niet op.
Daarna ging de Sint even lunchen

totalprepress.nl
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD

zeer veel afval was opgeslagen en
dat dit het normale gebruik van de
woning onmogelijk maakt.
Afval
Ook ontbrak een werkende afvoer
van fecaliën. Omdat de bewoner
hierdoor in strijd handelde met de
Bouwverordening (artikelen 7.2.2 en
7.3.2) heeft het college van B&W besloten met onmiddellijke ingang het
gebruik van de woning te staken
wegens een gebrek aan veiligheid
en een gebrek aan hygiëne.
Tevens is opdracht gegeven om het
in en rond de woning aanwezige afval te verwijderen. Deze bevoegdheid ontleent het college van B&W

aan de Woningwet (artikel 100) en
de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 5.3). De schoonmaakwerkzaamheden zijn in volle gang en
worden uitgevoerd door het bedrijf
Dolmans dat hierin is gespecialiseerd. Naar verwachting zullen deze
werkzaamheden nog tot het einde
van deze week duren. Ten einde te
verzekeren dat niemand alsnog de
woning gaat gebruiken, is besloten
om tot verzegeling van de woning
over te gaan.
Munitie
Bij het schoonmaken van de woning zijn er gisteren en vandaag
een kleine hoeveelheid munitie, een
schietwapen en een granaat gevon-

150 stuks v.a.:

145,-

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Kijk voor meer informatie over deze actie op www.totalprepress.nl
Total Pre Press B.V. · Johan Enschedeweg 15 Uithoorn · (0297) 53 17 39
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Buurthuis Ponderosa
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Plesmanlaan 27, Uithoorn

Voor de allerlaatste keer:
zaterdag 24 november

SINTERKLAASSURPRISEKIENEN
Niemand gaat met lege
handen naar huis!

Aanvang: 20.00 uur
zaal open:19.00 uur

met zijn Pieten om een uurtje later
alweer zijn opwachting te maken in
winkelcentrum Zijdelwaard.
Ieder kind heeft in Uithoorn de kans
gehad om even kennis te maken
met deze Goedheiligman en zijn
pietermannen. Voor een uitgebreide foto reportage, zie elders in deze
krant en/of vanaf vrijdag a.s. op:
www.meerbode.nl

Kleine hoeveelheid munitie
gevonden in vervuilde woning
Uithoorn – Afgelopen week heeft
de burgemeester, mevrouw H.L.
Groen, de bewoners van de Brunel
de volgende brief gestuurd: ‘Zoals
u wellicht weet is zaterdag 10 november jl. rond half twee ’s nachts
brand ontstaan in de woning Brunel
47. De bewoner is door de brandweer uit de woning gered. Omdat
de man rook had geïnhaleerd is hij
door medewerkers van de ambulancedienst overgebracht naar het
ziekenhuis. Bij het bestrijden van
de brand constateerde de brandweer dat het huis vervuild was. Naar
aanleiding van deze melding heeft
de gemeente een nader onderzoek
naar deze situatie ingesteld. Daarbij
bleek dat op het erf en in de woning

KERSTKAARTEN OP
MAAT

den. Vanwege de veiligheid voor de
buurt heb ik de politie Amstelland
verzocht Brunel af te sluiten totdat
ik duidelijkheid had over de aard
van het gevonden wapentuig en hoe
de afvoer daarvan veilig kon worden
geregeld. De bewoners van de woningen naast Brunel 47 zijn aangeraden binnenshuis te blijven. Een
explosievendeskundige van het politiekorps Amstelland heeft vanmiddag rond drie uur vastgesteld dat de
granaat een zogenaamde ongevaarlijke oefengranaat was.
De munitie was van een klein kaliber en het schietwapen was onbruikbaar. Daarop is besloten de afsluiting van Brunel op te heffen”, aldus de brief aan de bewoners.

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3+4

TE KOOP
Conincksmeer 29, Vinkeveen

SEMI - BUNGALOW
Speelse semi-bungalow, gelegen op wel 178 m² eigen
grond. Open keuken (2003),
badkamer (2006) en mogelijkheid tot slaapkamer op de
parterre en 2 slaapkamers
op de 1e verdieping. Parkeergelegenheid op eigen
terrein! Zowel de voor- als
achtertuin is in 2004 prachtig aangelegd. Een ideale
woning voor starters of voor
mensen die wat kleiner willen gaan wonen en toch alle
comfort wensen.
Vraagprijs: % 234.000,- k.k.

Hofland 19 Mijdrecht | 0297 - 28 3375 | info@ruijgrok.nl | www.ruijgrok.nl
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
8.30-12.00 uur
Dinsdag
8.30-12.00 uur
Woensdag
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
Donderdag
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
Openingstijden Bibliotheek
Ma.
14.00-20.00 uur
Di. t/m do.
14.00-18.00 uur
Vr.
14.00-20.00 uur
Za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
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ALGEMENE INFORMATIE

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 456200
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is
24 uur per dag bereikbaar, buiten
kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende
mededelingen van het gemeentebestuur kunt u dagelijks lezen op
de internetpagina www.uithoorn.nl.
Voor informatie over de omlegging
van de N201 gaat u naar
www.n201.info.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Afsluiting maand tegen drugs & drank:
debat in The Mix
Vrijdag 30 november organiseert Stichting Cardanus in jongerencentrum The Mix een debatronde voor professionals, jongeren én ouders. Iedereen is van harte welkom!

Voor de professionals gaat om 16.30
uur de zaal open. De discussie begint om 18.45 uur en duurt tot 19.30
uur. Vanaf 20.00 uur zijn ook jongeren én ouders van harte welkom om
met elkaar de discussie aan te gaan.
Tijdens de discussie worden er geen
alcoholische dranken geschonken
en mag er niet gerookt worden. Na

de discussie is dit wel mogelijk. Ter
afsluiting van de maand tegen de
drugs & drank zal wethouder Monique Oudshoorn aan de drie winnaars van de enquête een prijs (Ipod
Shufﬂe) overhandigen.

Meerwijk is een buurt in beweging. Er staan in de komende periode
de nodige zaken te gebeuren en mogelijk heeft u als inwoner hierover zélf ideeën en wensen. Hiervoor is het bewonersoverleg in
het leven geroepen. Dit overleg biedt u de mogelijkheid om andere
bewoners uit Meerwijk te ontmoeten en met elkaar van gedachten
te wisselen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt uw eigen ideeen of wensen inbrengen en onderzoeken of uw ideeën ook door
andere bewoners worden gedragen. Tijdens een bewonersoverleg
ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader
te onderzoeken en eventueel uit te voeren. Zo kunnen bewoners
zich verenigen om samen sterker te staan. Het bewonersoverleg wordt ondersteund door Cardanus Opbouwwerk. Het overleg
wordt steeds aangekondigd in deze krant, in de buurtkrant en via
de site van de gemeente (www.uithoorn.nl).
Bel uw opbouwwerker voor Meerwijk,
Frans Huijbregts, tel 06 - 55 343 141 of mail
fhuijbregts@cardanus.nl.

Voor professionals
16.30-17.15 u. Ontvangst en
kennismaking
17.15-18.00 u. Informatie over
drugs & drank
18.00-18.45 u. Buffet
18.45-19.30 u. Afsluitende
discussie

Voor iedereen
20.00-20.30 u. Kofﬁe/thee en
binnenkomst
afsluitend debat
20.30-21.15 u. Afsluitend debat
maand tegen
drugs & drank
21.15-21.30 u. Pauze
21.30-22.00 u. Conclusie en
prijsuitreiking

Kijk dan op www.waartrekjijdelijn.nl

29 november, 19.30 uur

Vervolgbijeenkomst
‘Samen gaan voor
minder hinder’

Bewonersoverleg
Meerwijk
(West én Oost)

Alle bewoners van Meerwijk West én Oost worden van
harte uitgenodigd voor een bewonersoverleg op dinsdag 27 november. De avond begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in basisschool De Springschans, Eendracht 8. U bent welkom én… nodig!

PROGRAMMA DRUGS & DRANK-DEBAT

Meer weten?

Denk mee!

Meer weten?

I
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23 november: WWZ bijeenkomst
voor genodigden

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

-

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

Accent op wonen

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

Meer weten?

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

Op donderdag 29 november is in de Thamerkerk de
vervolgbijeenkomst ‘Samen gaan voor minder hinder’. U bent van harte welkom!
De avond start om 19.30 uur en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de avond komt Luchtverkeersleiding
Nederland terug op alle vragen, die tijdens de 1e ‘Samen
gaan voor minder hinder’-bijeenkomst gesteld zijn én presenteert ze het onderzoek dat is gedaan. Aan bod komen:
• route- en baangebruik, die de
geluidsbelasting in Uithoorn bepaalt
• klachten en vragen uit Uithoorn en omgeving (bron:
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, kortweg BAS)
• rode draad uit interviews met enkele mensen
uit wijken waar veel hinder wordt ervaren
In het tweede deel van de avond zoekt de Luchtverkeersleiding graag samen met u naar mogelijkheden om de hinder van Schiphol te verminderen. Vanaf 1 november is op
Schiphol een ander baangebruik. We zijn benieuwd naar
uw ervaringen!

Meer weten?

Zie www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende 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 22 november 2007 in het gemeentehuis te Uithoorn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met
het Informatief Beraad en wordt na een korte schorsing om 21.00
uur gevolgd door de Raadsvergadering. Aansluitend aan het openbare gedeelte is er om ca. 23.30 uur nog een besloten raadsvergadering.

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

De voorzitter van de raad, H.L.Groen.

Blok Tijd

Onderwerp

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.30

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Inwoners/raadsleden
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Benchmark rioleringszorg. Presentatie van de benchmark en voorstel van het
college om bepaalde resultaten van de benchmark te betrekken als
kaderstellende uitgangspunten bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijke
rioleringsplan (GRP4). Doel: informatieverschafﬁng aan de raadsleden over de
benchmark en informatieve bespreking van dit voorstel met het college. RV07.58
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

20.55

2

21.00-21.30

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

INFORMATIEF BERAAD

RAADSVERGADERING

Opening - stilte - primus

Agenda raadsvergadering 22.11.07
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 08.11.07
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.45

3.1

21.45-22.10

3.2

22.10-22.40

3.3

22.40-22.50

22.50-23.05

4

23.05-23.15

4.1

23.15-23.25

4.2

23.25-23.30
23.30

B2

23.30-24.00

B2.1
B3

B4
24.00

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Voorstel van het college om in te stemmen met het Stedenbouwkundig plan
Park Krayenhoff. Doel: politiek debat over dit voorstel van het college tussen
de raadsleden ter voorbereiding op de besluitvorming. RV07.53
Uitgangspunten Accommodatiebeleid. Raadsinitiatiefvoorstel in vervolg op het
collegevoorstel zoals behandeld in informatief beraad op 14 juni en politiek
debat op 23 augustus. Doel: politiek debat over deze voorstellen ter
voorbereiding op de besluitvorming. RI 07.13 en RV07.33
Verordening Rechtspositie raadsleden gemeente Uithoorn 2007. Voorstel van
het college aan de raad voor actualisering van de rechtspositieregeling voor
raadsleden. Doel: politiek debat over deze voorstellen in de raad ter
voorbereiding op de besluitvorming. RV07.55
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

Actie
Voorzitter: Dhr. ing.
J.H. Hoogkamer

Voorzitter:
Mevr. H.L. Groen
Voorz/leden
Voorz/leden
Raadsleden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden

Raads-, collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
Raads-,collegeleden
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen)
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Raadsinitiatiefvoorstel Kaderstelling. RI07.11
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Voorzitter
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

BESLOTEN RAADSVERGADERING

Opening vergadering - agenda

Verslag besloten Informatief Beraad 25.10.07
Voorstel over de rapportage van het college over de Actualisering van de
Bouwgrondexploitatie per 1 januari 2007. Doel: Politiek debat over dit voorstel
aan de hand van de schriftelijke beantwoording van vragen van de raad door
het college, ter voorbereiding op de besluitvorming.RV07.52
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen)
SLUITING VERGADERING

Voorzitter:
Mevr.H.L.Groen
Raads-/collegeleden
Voorzitter

Loketten op gemeentehuis 10 december dicht
Maandag 10 december is de balie van publiekszaken gesloten. Dit i.v.m. een afdelingsconferentie. Loket WWZ is ook dicht en het spreekuur sociale zaken komt deze ochtend te
vervallen. Dinsdag 11 december is iedereen gewoon weer vanaf 8.30 uur bereikbaar.
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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
Bodemsanering locatie Industrieweg 10, Uithoorn. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel. 513 223.
Inzageperiode: t/m 23 november 2007
Verzoek van H.L. Weenen, Gooimeer 1, 1423 DP Uihoorn,
om vergunning tot het vergroten van een woning op het perceel Gooimeer 1 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 29 november 2007
Verzoek van J.P.M. Bots Dorpsstraat 36 1421 AT Uithoorn,
om vergunning tot het vergroten van een woning op het perceel Dorpsstraat 36 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 29 november 2007
Drank- en Horecavergunning betreffende The Mix. Verantwoordelijke instantie: St. Cardanus.
Info: mw. M. Millenaar, tel. 513 153.
Inzageperiode: t/m 5 december 2007
Verzoek van F. Bender, Pieter Hellendaalweg 7, 1421 KV
Uithoorn, om vergunning tot het plaatsen van een aanbouw
(tuinkamer) op het perceel Pieter Hellendaalweg 7 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 6 december 2007
Verzoek van Thamen Scholengemeenschap R.K,, Den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn, om vergunning tot het gedeeltelijk plaatsen van een praktijklokaal en nevenruimtes op het
bestaande dak op het perceel Den Uyllaan 4 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 6 december 2007.
Verzoek van H. Sanders, Weegbree 62, 1422 MX Uithoorn,
om vergunning voor het vestigen van een adviesbureau en
lesruimte in de woning aan de Weegbree 62 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 7 december 2007
Vergunning aan Waternet, Spaklerweg 16, 1096 BA Amsterdam voor het graven van een hoofdwatergang langs
de Ringdijk tussen de Noord-Zuidroute en de Dwarsweg te
Uithoorn.
Info: mw. Porsius, tel. 513 237.
Inzageperiode: t/m 7 december 2007
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2007.
Info: dhr. Bosschers, tel. 513 229.
Inzageperiode: t/m 14 december 2007
Verzoek van Van de Does, Thamerlaan 2, 1421 XX Uithoorn, om vergunning voor het plaatsen van een berging
aan de Thamerlaan 2 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Aanpassingen de Zon:
- verplaatsing algemene gehandicapten parkeerplaats
- instellen stopverbod Gerberalaan
Info: mevr. S. Teeuwes, tel: 513 301.
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat
415, 1117 BM Schiphol, om vergunning tot het tijdelijk plaat-

sen van een bouwkeet t..b.v. de bouw van de Brede School
op het perceel Hermelijn (Legmeer-West).
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD
Uithoorn om vergunning tot het vergroten van een woning
op het perceel Geertruidahoeve 6 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of
513 237. Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de
woning Valeriuslaan 9 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001.
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Bijvoet
24 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001.
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Opstarten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO en
verlenen strooivergunning.
Info: afdeling Leefomgeving, tel. 753 001.
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht ﬁetspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel. 531 001.
Inzageperiode: t/m 3 januari 2008
VERLEENDE VERGUNNINGEN/
VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
Hortensialaan, vergunning aan PWN voor het in gebruik
nemen van een gedeelte van de openbare weg, voor het
plaatsen van een schaftkeet van 5 t/m 29 november 2007.
Bezwaar: t/m 24 december 2007
Meerwijk-Oost
Zijdelveld 61, vergunning aan de heer Blijleven voor het in
gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg,
voor het plaatsen van 1 container van 1 november t/m 15
december 2007. Bezwaar: t/m 28 december 2007
De Legmeer
Legmeerplein, vergunning aan de heer Limburg voor het innemen van een standplaats op vrijdag en zaterdag met een
mobiele verkoopwagen voor de verkoop van bloemen voor
het jaar 2008. Bezwaar: t/m 24 december 2007
Zijdelwaard
Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Korzelius Le
voor het innemen van een standplaats op vrijdag met een
mobiele verkoopwagen voor de verkoop van loempia’s voor
het jaar 2008. Bezwaar: t/m 24 december 2007
Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Bakker voor het
innemen van een standplaats op woensdag met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas en aanverwante
producten voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 24 december
2007
Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Tran voor het
innemen van een standplaats op donderdagmiddag en zaterdag met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
loempia’s voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 24 december
2007
Romeﬂat, vergunning aan Era Bouw B.V. voor het verkrijgen
van een tijdelijke uitweg van perceel Romeﬂat naar de Europarei. Bezwaar: t/m 24 december 2007
Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Huynh voor het
innemen van een standplaats op maandag en dinsdag met
een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van loempia’s
voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 28 december 2007
Bedrijventerrein Uithoorn
J.A. van Seumerenlaan 1, vergunning aan Stichting Cardanus van discotheek The One voor een later sluitingsuur op
24 november 2007 voor een Dance avond voor 16 jaar en
ouder. Bezwaar: t/m 24 december 2007
VERKEERSBESLUIT
De Legmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
hebben op 13 november 2007 besloten tot het aanwijzen
van de paden in de groene zones van de K-buurt en de Rbuurt tussen Muur, Zegge en In het Midden in de wijk De
Legmeer als onverplicht ﬁetspad. Door het aanwijzen van
de deze paden als onverplicht ﬁetspad komt het college
tegemoet aan de wens van de omwonenden en wordt de
verkeersveiligheid gewaarborgd. Dit verkeersbesluit ligt tot
donderdag 3 januari 2008 ter inzage. Daartegen kan tot
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
BEKENDMAKING BELEIDSREGELS
REÏNTEGRATIE 2007
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB) regels vaststellen over de wijze waarop het invulling
geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet.
Op 18 september 2007 heeft het college concept beleidsregels vastgesteld, die een uitwerking zijn van de Reïntegratieverordening 2007 en belangrijk zijn om het reïntegratiebeleid op een doelmatige en rechtmatige wijze te kunnen
uitvoeren.
In de periode 28 september 2007 tot en met 9 november
2007 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college
heeft daarom op 19 november 2007 besloten de Beleidsregels reïntegratie 2007 deﬁnitief vast te stellen.
BURGERSERVICENUMMER VÓÓR DE BURGER
Op 26 november 2007 is het zover. De Soﬁ-nummers worden per deze datum ‘omgezet’ naar het burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek identiﬁcerend nummer
voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse
overheid. Met dit nummer kan men bij elk (digitaal) loket in
de publieke sector terecht.
Voor de burger verandert er eigenlijk niets afgezien van het
feit dat iedere ingeschrevene een BSN krijgt. Voorheen was
de Belastingdienst verantwoordelijk voor het uitgeven van
het Soﬁ-nummer, maar vanaf deze datum is de gemeente
verantwoordelijk voor de uitgifte van het BSN.
Een adequaat persoonsnummerbeleid is een belangrijke
voorwaarde om te komen tot een verbetering van de (elektronische) dienstverlening van de overheid.
Ook draagt invoering van het BSN bij aan de bestrijding
van identiteitsfraude. Voor meer informatie over
het BSN nummer kunt u contact opnemen met
cluster Publiekszaken via 0297 - 513111
of kom langs op het gemeentehuis.
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Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 020-5454273
e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

AGENDA

Mantelzorgpanel van Zorgbelang Noord-Holland op 10 november van start!

22 NOVEMBER

Alzheimer café Amstelveen

24 JANUARI

Alzheimer café Amstelveen

Speciaal voor mantelzorgers: de Mezzo Minicruise!
Het is een geheel verzorgde minicruise op de Henri Dunant waarbij ontmoeting, muziek en ontspannen workshops niet ontbreken. Met een deskundig begeleiding die zich er voor inzet om u
een onvergetelijke midweek te bezorgen.
Korting van Mezzo
Als u lid bent van Mezzo ontvangt u maar liefst `150,- korting, waardoor u voor slechts
`290,- van deze heerlijke vijfdaagse kunt genieten!!
Lidmaatschap van Mezzo: 150 euro korting!
Bent u nog geen lid? Voor `10,- per jaar bent u al lid van Mezzo. Belt u voor lidmaatschap de
mantelzorglijn 0900 20 20 496 – 10 ct./minuut, 9.00 – 16.00 uur op werkdagen). Nadat u lid bent
geworden van Mezzo kunt u zelf het Rode Kruis bellen voor de reservering van de bootreis.
Opvang van de verzorgde is mogelijk
Zoals u weet wordt het vakantieschip J.Henry Dunant meestal voor verzorgden ingezet. Het unieke van dit arrangement is, dat u alleen met mantelzorgers gaat varen. Terwijl de verzorgde deze
week wél opgevangen kan worden in één van de twee prachtige hotels van het Rode Kruis: in
Hotel IJsselvliedt in Wezep of in Hotel De Valkenberg in Rheden.
Dag en nacht staan vrijwilligers en verpleegkundigen klaar om de juiste zorg te verlenen. Veel
zorgverzekeraars bieden een vergoeding deze opvang van de verzorgde in een Rode Kruis Hotel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of met het Rode Kruis.
Reservering uitsluitend via het Rode Kruis dus niet via Mezzo
U kunt zelf het Rode Kruis bellen voor de reservering van de bootreis en voor vragen over de
opvang van de verzorgde. NB. de reservering verloopt uitsluitend via het Rode Kruis. Zij kunnen
u alle informatie verschaffen over de bootreis. Tel. 070-4455770 of 0704455854 e-mail: reserveringenjhd@redcross.nl Meld u snel aan bij het Rode Kruis, want vol is vol!

Dag van de Mantelzorg en 10 jaar Steunpunt Mantelzorg
Zondag 11 november werd de Dag van de Mantelzorg en het 10-jarig bestaan van het Steunpunt
Mantelzorg gevierd. Dit feest vond plaats in Claus Event Center in Hoofddorp. Terwijl het buiten
koud en guur was kwamen zo’n 325 mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar in een sfeervolle Ballroomzaal. En…het was echt een feestje. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde
avond.
Veel gasten, een welkomst cocktail, een lekker buffet, een goochelaar, een sneltekenaar, showdansers, klassieke muziek (2 fluitisten en een piano) en het Marconisten koor (een uur lang samen
zingen), blijde mensen en tevreden gezichten aan het einde van de avond.

Het mantelzorgpanel is een initiatief van Zorgbelang Noord-Holland. Op de dag van de Mantelzorg, 10 november, is het mantelzorgpanel van start gegaan. Deelnemers van het panel krijgen
na aanmelding een aantal malen per jaar een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. De eerste
vragenlijst gaat over indicatiestelling. Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers met indicatiestelling van bijvoorbeeld gemeente of CIZ en welke wensen hebben zij voor verbetering?
Waarom een mantelzorgpanel?
Zorgt u regelmatig voor een gezinslid, familielid, buur, vriend(in) of kennis? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorger zijn, is meestal geen keuze: het overkomt u. Mantelzorgers vinden het
vanzelfsprekend om voor iemand te zorgen, maar de meeste mantelzorgers ervaren wel problemen en een gebrek aan ondersteuning. Zorgbelang Noord-Holland wil daar iets aan doen.
Mantelzorger zijn wordt nog te weinig erkend, laat staan voldoende ondersteund. Worden uw
belangen als mantelzorger goed behartigd? Wordt u voldoende ondersteund? Uw meningen,
uw ervaringen en uw belangen tellen! Door deelname aan het panel kunt u meepraten: vanuit
uw eigen huis, op een moment dat het u goed uitkomt.
Lid worden van het mantelzorgpanel
Bent u mantelzorger en woont u in Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam en Diemen).
Spreekt het u aan om met een kleine tijdsinvestering uw stem te laten horen? Word dan lid
van het mantelzorgpanel! Als lid van het mantelzorgpanel krijgt u enkele malen per jaar een
vragenlijst toegestuurd. U kunt kiezen of u de vragenlijst schriftelijk of per e-mail wilt ontvangen Het invullen van deze lijst kost ongeveer 20 minuten. Voor opgave en meer informatie is
Zorgbelang Noord-Holland telefonisch bereikbaar op 023 – 5622032 of via e-mail hoofddorp@
zorgbelang-noordholland.nl onder vermelding van mantelzorgpanel.
Resultaten raadplegingen mantelzorgpanel
Met de resultaten van het panel spoort Zorgbelang Noord-Holland onder meer gemeenten,
zorgkantoren, hulpverleners, indicatiestellers en zorgaanbieders aan om de ondersteuning van
mantelzorgers te verbeteren. Verder informeren wij mantelzorgers over de resultaten via bijeenkomsten, brochures en het internet.

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, zodat zij
in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van
mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden en terminale patiënten in de
regio Amstelland en Meerlanden.
Kerntaken zijn:
· Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
· Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
· Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact voor
mantelzorgers.
· Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
· Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving, arbeid en
inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door mantelzorgmakelaar.

Eindfinale voor alle
Harry Potterfans
Uithoorn - Voor miljoenen fans,
niet alleen in Nederland maar natuurlijk vooral in Engeland omdat
dat de ‘geboorteplaats’ is van de ondertussen bijna legendarische Harry
Potter, was het dit weekend aan de
ene kant een spannende gebeurtenis en aan de andere kant ook gemengd met droefheid. Het was het
uur voor het laatste deel van Harry Potter. Vele boekwinkels in Nederland openden hun deuren vrijdagavond om klokslag 24.00 uur en
konden alle fans dit langverwachte
deel van Harry Potter met de titel
Harry Potter en de Relieken van de
Dood’ eindelijk kopen.
Zoals dat de afgelopen jaren langzamerhand een gewoonte was geworden was er een magisch feest
om het gebeuren luister bij te zetten. Bij boekhandel ten Hoope in
winkelcentrum Zijdelwaard was het
ver voor het magische uur al een
drukte van belang. Niet alleen kinderen stonden gespannen te wachten wanneer de deuren eindelijk

open zouden gaan en zij het langverwachte boek konden kopen maar
ook ouders, oma’s (“mijn kleindochter is zondag jarig, dus ik dacht ik ga
het nu maar alvast kopen dan heb
ik het vast en hoef ik morgen niet”)
stonden in de lange rij.
Verkleed
Een aantal van de wachtenden had
zich in Harry Pottterstijl verkleed om
in de stemming te komen en over de
hoofden heen zag je de lange puntmutsen heen en weer bewegen.
Ook kleine Harry Pottertjes liepen
rond en kleine heksjes. Overal zag
je flitsballen die aan de wachtenden
waren uitgedeeld wat voor een extra
toverachtig effect zorgde en spookachtige muziek zorgde voor het gewenste sfeertje. Voor het magische
moment was aangebroken werd er
nog glühwein en bitterballen rondgedeeld.
“Dames en heren, en natuurlijk alle
kinderen, het is nu bijna zover” riep
Jaap van de boekhandel die achter

de tafel stond waar de exemplaren
lagen: ”Even aftellen: tien, negen,
acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee,
een en ja, het is eindelijk zover. De
verkoop kan beginnen”. En de Harry Potterfans kregen niet alleen een
boek maar ook een deurhanger, een
tattoo, een hologram en een mooie
poster van Harry Potter. Tim, Alie,
Marianne die ook met mooie puntmutsen stonden te wachten vertelden dat zij alle boeken hadden gelezen en de films ook hadden gezien.
Tim en Jasper hadden de boeken
ook gedeeltelijk in het Engels gelezen. Vooral Tim vindt de magie geweldig en toch niet eng.” Het is echt
een Harry Pottergemeenschap” vinden Alie en Marianne. Rowdy (negen) is een echte liefhebber en op
de vraag wat hij eigenlijk het mooist
vindt van dit boek zegt Rowdy “Ik
vind de draak heel mooi en dat hij
kan toveren”. Hij heeft drie boeken
gelezen en vijf films gezien. Maar
ook van de Jeannet en Jeroen ouders doen niet voor Rowdy onder

“Wij gaan straks meteen lezen. Dan
leest zijn vader voor” lacht Jeannet.
“We kunnen echt niet wachten”.
Verslavend
Erik en Carel die toch wel een stukje
ouder zijn vinden het verslavend. “Of
je vindt het leuk of je vindt het niks,
dat wereldje van magie”, vindt Erik
“Lekker op de bank en dan wegwezen uit deze wereld”. Marja en Anne-Fieke zijn de twee heksen. Marja is de witte heks met een witte uil
op haar mooie grote witte hoed ”Die
komt ook in het boek voor dus vandaar” en Anne-Fieke die haar evenbeeld is maar dan in het zwart, heeft
een kraai op haar hoed. “De kinderen hebben allemaal hun eigen dieren in het boek”. Anne-Fieke is zelf
ook weg van Harry Potter “Het is zo
leuk om al die mensen zo enthousiast te zien.
Je hoort echt kinderen roepen van
“Ik heb ‘em’n bij een hele familie was er bijna ruzie wie het boek
het eerst mocht lezen”. Marja vindt
vooral het enthousiasme van de kinderen zo leuk “ik zag ‘Harry Potter’
al met een bezemsteel over de parkeerplaats lopen”. Anne-Fieke heeft
alle Harry Potterboeken ook gelezen: “je moet echt het idee hebben:
spannend, dat ga ik straks lezen”.
Marja heeft dat wat minder maar
heeft wel iets met heksen: “Altijd gehad trouwens”, lacht zij. Ria en Jaap

van boekhandel Ten Hoope vertellen
dat al weken van te voren een lijst
was opgesteld waarbij de mensen
konden intekenen. “Naar aanleiding
van die lijst hebben we de uitnodigingen verstuurd. Dat waren er 260”,
aldus Ria.
“Het leuke is dat mensen al lang
van te voren over die avond praten
en aan ons vragen: krijgen we weer
zo’n gezellige avond”. Jaap vervolgt
“Voor elke Harry Potterfan is het heel
spannend geweest want na het zesde deel Harry Potter en de Halfbloed
Prins is iedereen eigenlijk benieuwd
hoe het gaat aflopen. Het antwoord
lag al lang op de planken klaar volgens Jaap. “De schrijfster Joan-

ne Kathleen Rowling had dit eind
al in haar hoofd zitten. Er was nog
even verwarring rond de titel. Want
de oorspronkelijke titel luidde “Harry Potter and the Deathly Hallows,
maar omdat dit moeilijk te vertalen
was is de titel veranderd in ‘Harry
Potter and the Relics of Death”. Zelf
heeft de schrijfster een dergelijk immens resultaat nooit verwacht. Vanaf de verschijning van het eerste
deel ‘Harry Potter en de Steen der
Wijzen’ zijn 360 miljoen boeken verkocht en de rage duurde maar voort.
Er bestaat een fanclub, ook in Nederland die zelfs een Harry Potterstraat wil en Warner Bros is in Florida begonnen met een Harry Potter
attractiepark.

Actie: dekens
voor dieren
Uithoorn - Na het geweldige succes van vorig jaar komt er een vervolg op de inzamelingsactie: Dekens
voor dieren. De winter staat weer
voor de deur en doen weer een beroep op u om de dieren er wat warmer bij te laten liggen.
Dekens, lakens, dekbedden, mol-

tons, slaapzakken, kussens, slopen,
handdoeken en theedoeken zijn
weer van harte welkom. De organisatoren zorgen er voor dat de meest
noodlijdende asiels bevoorraad worden. Zij bedanke u namens de dieren! Bezorgadres: du Perronlaan 1,
Uithoorn. Mobiel: 06-27090929.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

Kaarten voor volwassenen à 10,euro, voor 65+ en houders CJP 7,50
euro en jeugdigen tot 16 jaar 5,- euro zijn te reserveren via www.cultura-drv.nl
In voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar bij drogisterij De Bree te Vinkeveen, boekhandel Mondria te
Mijdrecht en aan de ingang een half
uur voor aanvang van het concert.
Informatie is tevens te vinden op
www.cultura-drv.nl en www.helenabasilova.com

Spaanse waarschuwing
Afgelopen week ontvingen wij van Cynthia van Nie bijgaande
foto met de volgende tekst: “Onlangs waren mijn vriend en ik
een paar dagen in Barcelona en zagen wij in de lift van de gedenkzuil voor Columbus een waarschuwing. Deze waarschuwing was niet voor niets, de lift was namelijk zo piepklein dat
een menselijke uitlaatgas wel eens fataal zal kunnen zijn!

Jongeren zetten zich in
voor leeftijdgenoten

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 3:

Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en
stuur het op. Vorige week ontvingen we deze foto.....

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

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

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven

Zeven jaar
Helena Basilova, in Moskou ge-

Goed geschoten...

boren, kwam op zevenjarige leeftijd naar Nederland. Zij studeerde
af bij David Kuyken aan het Amsterdamse Conservatorium in 2005.
Na haar masterstudie vormt ze een
duo met violiste Lisa Jacobs. Helena
houdt zich intensief bezig met kamermuziek, ze speelt in “Trio Lurra”,
dat zich richt op het hedendaagse
repertoire en Nederlandse composities. Zij voelt zich sterk aangetrokken tot Russische componisten
uit de 20e eeuw, zoals Prokofjev en
Skrabin. De komende periode geeft
Helena concerten in het hele land
en op 12 maart 2008 speelt zij in het
Concertgebouw.

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

Editie 2:

verschijnt woensdag

Mijdrecht - Op vrijdagavond 23 november geven Irina Parfenova en
haar dochter Helena Basilova een
concert op twee vleugels in de Janskerk te Mijdrecht. Het concert begint om 20.30 uur. Op het programma staan composities van J.S. Bach,
W.A. Mozart, D. Milhaud en S. Rachmaninov. Helena zal solo van S. Prokofjev delen uit het ballet Assepoester spelen.
Irina Parfenova vestigde zich in
1990 in Nederland. Daarvoor had zij
in haar geboortestad Moskou haar
studie afgerond en gaf zij vele concerten in de voormalige Sovjet Unie.
Aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag behaalde zij haar tweede pianodiploma, waarna vele optredens volgden in binnen- en buitenland. Meerdere malen speelde zij
in het Concertgebouw. Naast concertpianiste is zij begeleidster van
diverse zangers en medeoprichtster
en pianiste van het muziektheatergezelschap Troupe A’dour, De familievoorstelling “Katsjanka” werd in
Nederland en België opgevoerd.
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Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

COLOFON

Pianoconcert in Janskerk

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

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

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

Uithoorn - Enkele jongeren van de
Emmausparochie namen het afgelopen jaar deel aan een project op
het eiland Cebu op de Filippijnen.
Zij gingen daar heen om met een
groep leeftijdgenoten een school
op te knappen en te helpen bij het
bouwen van woningen voor de arme
bevolking en vooral de kinderen ter
plaatse te helpen.
In de viering van afgelopen zondag
kwamen zij door middel van een
korte filmrapportage aan de parochie vertellen wat zij daar hadden
meegemaakt.
Hun verslag en ervaringen van de
reis waren ook goed te begrijpen
voor de vele kinderen die thuis met

hun ouders pakketten (schoenendozen) hadden versierd en vol gedaan met nuttige schoolspullen of
speelgoed.
De liederen van het kinderkoor Opmaat waren helemaal aangepast
aan de actie en dat liet nog eens
zien dat er ook voor kinderen een
eigen plaats is in de kerk. Het koor
hoopt daarom dat deze goed verzorgde viering veel kinderen uitdaagt mee te komen zingen..
Op de foto de jongeren die uitleg
geven over hun reis naar Cebu, terwijl ook een deel zichtbaar is van de
vele schoenendozen die zijn ingeleverd en die via de jongeren naar
Cebu zullen worden gestuurd.

Sint en pieten op de Kastelein
Wilnis – Sinterklaas is in het land en al de jeugd van Nederland
is er weer vol van. Zo ook de kinderen in Wilnis. Die hebben er
zin in, dat is duidelijk. Vorige week kwamen wij al de miniaturen
van de Goede Sint en zijn Pieten tegen op de Kastelein in Wilnis,
zo schrijft ons een bewoonster uit Wilnis. Dit was natuurlijk een
snel kiekje waard.
Volledig in pak maar zonder strooigoed en cadeaus liepen ze
langs diverse deuren om zich alvast te tonen. Schattig toch?

Henk Lam uit Uithoorn in zijn nopjes:

Bon voor foutparkeren
met succes aangevochten
Uithoorn - De Uithoornse inwoner
Henk Lam is in zijn nopjes en terecht. Hij vocht met succes een door
de politie uitgeschreven parkeerbon
voor zijn echtgenote aan en werd
door de kantonrechter in het gelijk
gesteld. De parkeerbon bleek ongegrond en die kan hij nu verscheuren. Overigens kan zijn gewonnen
zaak voor veel bezoekers van het
winkelcentrum Zijdelwaard die hun
auto achter het winkelcentrum in de
H. Heijermanslaan parkeren, (prettige) gevolgen hebben. Zolang echter
de huidig aangegeven parkeergeboden en -verboden worden gecontinueerd! De echtgenote van Henk
kreeg op 15 maart van dit jaar in de
H. Heijermanslaan een parkeerbon
uitgedeeld omdat zij een parkeer-

overtreding had gemaakt. Zij had
haar auto gezet aan de straatzijde
waar ook het tankstation van BP is
gevestigd. Daar zijn geen blauwe
parkeervakken op de straat ingetekend. Toen de echtgenote van Henk
had auto geparkeerd had en even
later terugkwam van een boodschap
zag zij een (aspirant)politieagent bij
haar auto een bon uitschrijven. Op
haar vraag waarvoor dit was vertelde hij haar dat zij bekeurd werd
omdat zij daar niet mocht parkeren.
Aangezien zij met Henk daar al vaker had gestaan en die het parkeerbord bij het BP-station eens nader
had bestudeerd, antwoordde zij dat
volgens haar man hier zonder probleem kon worden geparkeerd. “Dat
maken wij wel uit,” werd haar ietwat

onvriendelijk gezegd, waarna verdere discussie zinloos bleek. Dus
kreeg zij een bon waarop een boete staat van 50,- euro. En zij niet alleen; meerdere geparkeerde auto’s
kregen er eentje onder de voorruit
geschoven.
Tegenstander
Nu wil het toeval dat Henk jarenlang
als documentdeskundige werkzaam
is geweest bij de Nationale Recherche Informatie Dienst. Hij heeft niet
alleen een groot gevoel voor rechtsorde, maar bovendien een behoorlijke kennis van de regelgeving. En
daar heeft de Politie AmsterdamAmstelland, bureau Uithoorn, dus
een aardige tegenstander aan. Henk
stapte daarom het politiebureau
binnen om uitleg te geven wat het
parkeerbord en dat wat er apart onder is bevestigd, inhoudt. Iets wat hij
ook aan onze redactie vertelde. “Het
is een verkeersbord met een onderbord (‘alleen in de vakken’). Dat
laatste geeft een nadere aanduiding
of beperking aan van wat er boven staat. In dit geval Zone P, maximaal een half uur parkeren. Daaruit
lees je dus dat dit uitsluitend geldt
voor de parkeervakken,” legt Henk
uit. “Met andere woorden, het geldt
NIET voor buiten de parkeervakken en dus mag je gewoon aan de
overkant parkeren. Dergelijke aanduidingen staan vermeld in het Reglement Verkeers Veiligheid (RVV).
Maar als je daar als politieman nauwelijks weet van hebt, ga je als overheidsfunctionaris zelf de fout in. Op

het politiebureau hielden ze willens
en wetens vol dat ik ongelijk had. Ik
kreeg nul op het rekest, zelfs bij de
mentor van de betreffende aspirant
agent en ik heb ze verteld dat ik hier
verder werk van zou maken.”
Aldus diende Henk langs de geëigende weg een bezwaarschrift in bij
de Officier van Justitie en de kantonrechter, een en ander voorzien
van situatietekeningen en foto’s. Hij
werd uiteindelijk op alle punten in
het gelijk gesteld. Dat blijkt uit een
beschikking die Henk afgelopen
week kreeg toegestuurd, waarbij hij
ook het geld van de boete – die je
als borg eerst moet betalen – teruggestort krijgt.
In de krant
“Ik heb tegen de politie op het bureau gezegd dat ik dit breeduit in
de pers ga brengen,” vervolgt Henk
zijn relaas. “Het gaat mij niet zozeer
om die vijftig euro, maar wel om het
feit dat men de huidige regelgeving
kennelijk niet goed kent en zelfs
weigert om mijn uitleg daaraan te
toetsen. Daar kan ik niet tegen. Wat
meer is, andere onwetende burgers
worden hier nodeloos het slachtoffer van. De verkeershandhaver behoort helderheid te verschaffen in
de regelgeving en niet dat dit voor
meerdere uitleg vatbaar is. Hier kan
de gemeente op aangesproken worden. Wie weet hoeveel mensen daar
onterecht met hun zogenaamd ‘fout
geparkeerde auto’ bekeurd zijn. Wie
dus een prent krijgt of zojuist heeft
gehad, kan dit met succes aanvechten. Men dient zich er echter eerst
van te overtuigen of de borden aan
de lantaarnpaal bij het BP-station
nog wel hetzelfde weergeven. Anders ga je toch nog de mist in. Niet
geremd door enige kennis van zaken blijkt een diender gewoon bonnetjes uit te schrijven voor een vermeende overtreding. Naar mijn idee
is dat tegenwoordig een belangrijker deel van de opleiding dan de
wet te leren kennen.”
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Intocht Sinterklaas
in Uithoorn in beeld
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Winkelcentrum De Lindeboom maakt er een feestmaand van:

Sinterklaas deelt cadeautjes uit, en
De Lindeboom droomreizen
Mijdrecht – De winkeliers van
winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht weten precies hoe zij hun
klanten in de decembermaand extra kunnen verwennen. En dan bedoelen we niet alleen met geweldige aanbiedingen, maar ook met de
acties die zij op poten zetten.
Die het winkelcentrum de afgelopen week bezocht heeft, heeft al
kunnen genieten van de sfeervolle
aankleding en als je echt goed gekeken hebt zie je in deze aankleding
al een deel van de decemberacties.
Je ziet beelden uit diverse landen en
deze landen hebben alles te maken
met de prijzen die u als klant, deze
maand kan winnen.
Sinterklaas
Het begint al volgende week woensdagmiddag. Dan is het feest in winkelcentrum De Lindeboom en wel
voor de kindertjes van 0 tot en met
8 jaar. Van half twee tot half vijf zal
Sinterklaas en enkele van zijn Pieten
in het winkelcentrum aanwezig zijn
en ieder kindje dat bij Sinterklaas
komt krijgt een cadeautje.
Even om vergissingen te voorkomen,
alleen de kinderen van 9 tot en met
8 jaar, die zelf aanwezig zijn, krijgen

een cadeautje, dus je kan geen cadeautje voor een broertje, of zusje,
neefje, of nichtje die er niet zelf is,
een cadeautje krijgen bij de Sint.

Op zaterdagmiddag 22 december
komt de Kerstman die voor de kinderen, samen met twee hulpen, lekkers uitdelen en later op de middag
(de juiste tijd wordt later nog in deze krant bekendgemaakt) maakt de
Kerstman bekend wie een van de
prachtige reizen heeft gewonnen.

Nu ook ’s avonds heerlijk eten in
het Theehuis op het Amstelplein

een goede conditie te zijn.
In N.W. Europa overwinteren in
totaal zo’n 750.000 smienten.
Bij ons in de weilanden zitten
ze in groepen van 60 tot 100 bij
elkaar. En dan blijven ze ongeveer tot maart. In april zijn
er nog slechts enkele tientallen over. Zo onverwachts als
ze gekomen zijn, vertrekken
ze ook weer. Slechts enkele
smientenpaartjes blijven in de
zomer en broeden hier. Dan
zijn het overzomeraars.
Of de boeren erg blij met
smienten zijn, is de vraag.
Sommige boeren misschien,
omdat ze in het kader van
de SAN (subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer) een
vergoeding krijgen voor opvang ganzen en smienten.
Hun weilanden en natuurgebieden zijn veilige gebieden
voor de vogels. Elders mogen
vooral ganzen vanwege de
overlast bejaagd worden.
Smienten zijn met minder en
veel kleiner. Laten we daarom
hopen dat zij hier welkom blijven als wintergasten.
ria Waal

Alcoholcontrole
De Ronde Venen - Op de Ir. Enschedeweg (Wilnis), de Provinciale
weg N201 (Mijdrecht), de Groenlandsekade en de Baambrugse Zuwe (Vinkeveen) heeft de politie van
vrijdagavond tot zaterdag 17 november een alcoholcontrole gehouden.
Bij de begraafplaats in Wilnis werden van 19.00 uur tot 23.00 uur 998
blaastesten afgenomen. Drie personen hadden teveel gedronken en
dinsdag en woensdag van 09.00 tot
17,30 uur en donderdag, vrijdag, zaterdags van 9.00 tot 21.00 uur en op
zondag van 15.00 tot 21.00 uur.

Open dag Haarlemse Akademie op zondag 25 november

heeft de beschikking over diverse
theorie- en praktijklokalen met moderne apparatuur. Daarnaast zijn er
gezellige verblijfsruimten. “Wij horen
vaak dat ons instituut qua uiterlijk in
niets op een school lijkt”, lacht Annemiek. “En dat is ook onze bedoeling. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen in een stijlvolle en
gezellige omgeving worden ontvangen en op een professionele manier
les krijgen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.” Kijk voor meer
informatie op: haarlemseakademie.
nl, bezoek de open dag of bel tel.:
0251-317322.

Theehuis. Ook voor de kinderen is
het er heerlijk vertoeven. Een kinderverjaardag? Lekker pannenkoeken eten? Bel ze en het kan worden geregeld. Maar ook voor een

Hét opleidingsinstituut
voor uiterlijke verzorging
Uitgeest – 100% geslaagd; dat is
eerder regel dan uitzondering bij
de Haarlemse Akademie, het opleidingsinstituut voor schoonheidsspecialisten, pedicuren, visagisten en
nailstylisten.Op zondag 25 november wordt een open dag gehouden
van 13.00 tot 16.00 uur op de Westerwerf 9c in Uitgeest waar iedereen
kennis kan maken met de kwaliteit
van het onderwijs dat dit opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging
biedt. Initiatiefnemers zijn Janine
Pieterse en Annemiek van Wilgen.
Zij werken samen met een team
docenten dat zich gespecialiseerd
heeft in een specifiek vakgebied.
Janine: “Wij bieden parttime opleidingen op het gebied van schoonheidsverzorging en schoonheidsspecialiste, voetverzorging en pedicure, visagie en make-up, nailstyling
en talrijke gespecialiseerde vervolgopleidingen. Het zijn opleidingen op
mbo en mbo+ niveau.” De Haarlem-

Ineens zijn ze er, die mooie
net-nep-eenden, en dobberen ze weer in de sloten of
liggen in het weiland. ’t Zal
ergens in oktober zijn dat ze
vanuit Siberië arriveren om
hier de winter door te komen.
Ze laten zich door het water
wiegen. En met hun korte snavel en bruine kop met rozig
vlekje lijken ze voor de sier,
een beetje namaak. Soms lopen ze grasetend rond in het
weiland en roepen af en toe
fluitend ‘wieuw…uwieuw’.
Dan snap je waarom ze de
bijnaam ‘fluiteend’ hebben.
Maar kom je te dichtbij, dan
vliegen ze met z’n allen weg.
Meestal slapen ze overdag
en poetsen hun veren een
beetje op. Het fourageren
gebeurt namelijk vooral ’s
nachts. Ze eten gras, gras
en nog eens gras en moeten voor de spijsvertering veel
water drinken. Vandaar dat
het veenweidegebied zo’n
prettige verblijfplaats voor ze
is. Naast gras en bereikbaar
water hebben ze voor de afwisseling wat muggen nodig.
Vooral vrouwtjes eten muggen om in het broedseizoen in

home.wanadoo.nl/ivnrvu

lunch kunt u er prima terecht. Of
wat te denken voor gewoon even
een kopje koffie of thee. Alles kan
bij Het Theehuis. Ze zijn geopend op
maandag van 11.00 tot 17.30 uur, op

Heerlijk
Dus als u eens zin hebt in een heerlijk gezellig etentje, ga eens naar het

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

Smienten of
fluiteenden

Prijzen winnen
Zaterdag 24 december a.s. start bij
De Lindeboom de december reizenfestival maand, waaraan alle winkeliers in De Lindeboom meedoen. De
actie loopt tot 20 december. Bij elke
tien euro die u besteedt bij een van
de winkeliers, ontvangt u een lot.
Die vult u in met uw naam, adres en
telefoonnummer en levert deze dan
weer in. U kunt dus heel veel lotjes
inleveren tot 20 december a.s.
De prijzen die u hiermee kunt winnen zijn niet mis: de hoofdprijs is
een vijfdaagse reis naar New York
ter waarde van maar liefst 1500 euro. Ook zijn er reizen te winnen naar
Praag, Rome en Istanbul.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

Uithoorn – Bijna iedereen weet nu
wel, dat lunchroom, pannenkoekenrestaurant gewoon restaurant Het
Theehuis in winkelcentrum Amstelplein in Mijdrecht geheel vernieuwd
is. Iedereen weet dat het een vlaaierie is, een koffie/theehuis en een
lunchroom. Maar dat je er ook overheerlijk kan dineren en overheerlijke
pannenkoeken kunt eten, dat weet
nog niet iedereen.
Wat ook geheel nieuw is, dat je er
nu ook vier avonden per week kunt
eten en wel op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag. Die dagen zijn
ze namelijk tot 21.00 uur geopend.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag
kun je natuurlijk via het winkelcentrum naar binnen, maar zondags is
het winkelcentrum gesloten, dus
zult u gebruik moeten maken van
de ingang aan de buitenzijde.
Ook kunt u op zondag (nog) niet
parkeren in de parkeergarage, aangezien het winkelcentrum dicht is,
dus je niet vanuit de garage het centrum in kan. Maar aan de zijkant van
het plein is ook altijd parkeerruimte en zo niet, rij je een klein stukje
door en heb je – net voorbij de ingang van de parkeergarage – ook
nog een ruime parkeerplaats.

Natuur
dichtbij
huis

se Akademie staat bekend om opleidingen van zeer goede kwaliteit,
hoge cijfers en een hoog slagingspercentage. “Al onze studenten zijn
na afronding van hun opleiding echt
klaar voor het werk”, vervolgt Annemiek.
“Het streven is om alle leerlingen zo
goed voor te bereiden op de praktijk dat zij allemaal slagen voor het
examen en dit jaar is ons dat weer
gelukt.” Wie niet goed weet welke
opleiding het meest geschikt is, kan
zich oriënteren tijdens de open dag
of een persoonlijk gesprek aanvragen voor een gedegen advies. De
circa 120 leerlingen van de school
zijn afkomstig uit geheel NoordHolland en variëren in leeftijd. “De
Haarlemse Akademie is het oudste
opleidingsinstituut van Nederland
op het gebied van schoonheidsverzorging”, vervolgt Janine. “En als enige school in Noord-Holland boven

het IJ zijn wij erkend door het Ministerie van Onderwijs en de Algemene
Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging.” De school

Voor wie van
zingen houdt
Regio - Na het zeer succesvolle concert van 9 november j.l. is
Amicitia gestart met de werken
voor 2008. De Johannes Passion
van J.S. Bach, uitvoering 14 maart
in Wilnis en King Arthur van H.
Purcell, 14 november in Uithoorn.
Wij ervaren de wekelijkse repetities onder leiding van Toon de
Graaf met begeleiding van Eric

Jan Joosse altijd als een feest.
Wie mee wil zingen is welkom op
de repetitie-avond in Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn,
iedere maandagavond van 20.00
tot 22.15 uur.
Voor inlichtingen: mevr. Bijlsma,
tel. 0297-567257 of de heer H. van
Dijkhuizen, tel. 0297-567758.

werden aangehouden.
In Vinkeveen moesten van 00.15 uur
tot 01.30 uur 49 bestuurders blazen.
Hier werden ook drie personen aangehouden. In Mijdrecht werden tussen 01.40 uur en 02.30 uur vijf bestuurders aangehouden. Hier konden 42 nuchtere bestuurders hun
weg vervolgen.
De bestuurder met de meeste alcohol in zijn lijf blies 570 ug/l.

Kerstsamenzang Immanuël
en Kunst Na Arbeid
Regio - De gezelligste dagen van
het jaar komen er weer aan. Buiten
giert de wind en slaat de regen met
felle uitschieters tegen de ruiten,
maar binnen zijn de kaarsen ontstoken en (indien aanwezig) brandt de
kachel of openhaard alweer steeds
vaker. De wijn flonkert in de glazen.
De sfeer begint steeds vastere vormen aan te nemen. In deze sfeer
past ook het plan van twee in de regio meer dan bekende koren om de
handen ineen te slaan en een werkelijk schitterende avond te verzorgen en u te laten genieten van wat
KNA en Immanuël gezamenlijk te
bieden hebben. Deze kans mag u
niet missen, want zij beloven u: Het
wordt GROOTS!!
Engels
Het programma is bijna klaar en
heeft beroemde werken van o.a.
Händel, Risselada en Bach. Dit zijn
slechts een paar namen uit het repertoire. Uiteraard worden er stukken in het Duits en het Engels gezongen, maar u krijgt ook de gelegenheid zelf deel te nemen door
in samenzang met de koren waarschijnlijk (hopelijk) tot de ontdekking te komen, dat zingen zo ongelofelijk mooi kan zijn. Wist u dat
in de negentiende eeuw de eerste mannenzangverenigingen werden opgericht? Dit gebeurde o.a.

in Delft, Dordrecht en Haarlem met
liederen, die door de leden zelf gecomponeerd en geschreven werden. Zo werd in 1830 in Haarlem
het “zangminnend gezelschap Zang
en Vriendschap” opgericht door J.E.
Schmitz, …. een hoefsmid jawel! Hij
was ook organist en gaf muziekles
op de kweekschool. De gemengde
koren bestonden toen al.
Tipje
Nog een klein tipje van de sluier oplichtend: u kunt behalve van zang
ook genieten van plaatselijke talenten op het gebied van dwarsfluit en
panfluit. Het orgel en de piano laten
zich evenmin onbetuigd. Kortom het
gaat een spetterende avond worden!! Dit wordt een avond waarop:
“het gevoel van vroeger” herleeft.
Want laten we nu eerlijk zijn: vroeger leefde je toch helemaal naar die
heerlijke dagen van kaarslicht en
samenzijn toe? En mocht het nu zo
zijn, dat u na afloop van deze samenzang denkt: waarom probeer ik
niet eens een keertje of een mannenkoor of een gemengd koor iets
voor mij zou zijn? In dat geval wordt
u met blijde gezichten en open armen verwelkomd! Het verplicht
nooit tot iets! De koren zien u graag
op dinsdagavond 18 december 2007
om 20 00 uur in de Rank aan de
Bernhardlaan te Mijdrecht.
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EEN STORMLOOP OP LAATSTE BOEK VAN

Team van boekhandel Mondria
maakte er een geweldig feest van
Mijdrecht – Als er ook maar iets te vieren is,
of er is een actie, een jubileum, de kinderboekenweek, een project op een school,
het team van boekhandel Mondria uit
Mijdrecht staat klaar om er een waar feest,
zeg maar spektakel, van te maken.
Ook nu weer met de verkoop van het laatste
boek van Harry Potter. Vrijdagavond om 00.00
uur precies mocht het boek verkocht gaan
worden in Nederland. En natuurlijk, zoals we
van boekhandel Mondria gewend zijn, doet zij
haar zaak om 00.00 uur open. Maar natuurlijk
niet zomaar. Het hele boekhandel Mondria
team, vrienden en familieleden, waren plotseling het hele team van Harry Potter.
Het winkelcentrum was omgetoverd tot een
spookkasteel. Er waren spinnen, muizen, er
stonden stoeltjes en tafeltjes om even te relaxen en het was er sfeervol donker.
Om klokslag 12 uur ging de deur van winkelcentrum de Lindeboom open en zover als je
kon kijken stonden er fans van Harry Potter.
Met honderden stuntende in de rij.
Georganiseerd
Maar denk nu maar niet dat het een rennen,
duwen of sjorren werd. Nee, ook dat was perfect georganiseerd door Nelie. Midden in de
gang zat de dikke dame voor een toegangspoortje en stonden er twee vrienden van
Harry Potter als poortwachters opgesteld. Iedereen moest stoppen voor de poort van de
dikke dame en eerst het wachtwoord noemen
om erdoor heen te mogen.
Op deze manier werd de zaak keurig gedoseerd doorgelaten en konden de boeken
rustig verkocht worden, zonder duw- en trekwerk. Het liep dan ook gesmeerd en iedereen
had netjes voor enen zijn boek. Er waren er
zelfs die direct op een van de stoeltjes plaatsnamen en gingen lezen....
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Voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen
Mijdrecht en Vinkeveen”

Nieuwbouw van
burgerwoningen niet meer
toegestaan
College bedrijft balletje-balletje democratie

Vereniging 3hoek vindt
onderzoeksrapport een farce
De Ronde Venen - Diep teleurgesteld zijn de leden van vereniging
de3hoek over de opstelling van het
College. De visie van Argon en de
vereniging de3hoek worden in het
verdere verloop van het proces letterlijk terzijde geschoven door de
keuze van het College om de Driehoek als locatie voor de sportvelden
aan te wijzen. Twee van de drie tegen en dan gaat het gaat toch door.
Een soort balletjeBalletje-democratie
Wethouder Roosendaal heeft een
rapport laten opstellen door zijn
ambtenaren wat aan alle kanten
rammelt. Het rapport is zeer summier en bevat slechts teksten die
gecopy-pasted lijken vanuit het
streekplan 2005-2015. De Wethouder verschuilt zich achter de provincie. Er mag niks, jammert hij. Waar
een wil is, is een weg is het standpunt van de vereniging.
De commentaren op het rapport
zijn er aan vast geniet. Een oordeel
over de commentaren van Argon,
CSW en vereniging de3hoek geeft
het rapport niet. Sterker nog, de
provincie kent deze commentaren
waarschijnlijk niet eens. Het rapport
hoort een conclusie te bevatten. Dit

Zorgen
Vereniging de3hoek maakt zich ernstig zorgen over het Estafette project. Hoeveel huizen gaat de wethouder dan bouwen voor de jongeren werd tijdens de algemene beschouwingen gevraagd. Daar kon
hij geen antwoord op geven. Hoeveel woningen voor senioren worden er gerealiseerd?: 50 per sportcomplex! En dan te bedenken dat
de hoofddoelstelling voor het Estafette project bouwen voor de vergrijzing is.

Onrechtvaardig
De gevolgde gang van zaken is, in
onze ogen, geen rechtvaardige behandeling van ons als burger. Te
summier, te oppervlakkig, te veel
een wedren tegen de op handen zijnde bestuurlijke wijzigingen en wisselingen (herindeling). Dat terwijl
het Estafette-project een gigantische impact zal hebben op de leefomgeving van álle Rondeveners.
Huiswerk maken is altijd lastig en
vraagt veel doorzettingsvermogen.
Maar je moet het doen om een goed
cijfer te kunnen halen. Vereniging
de3hoek beoordeelt het alternatieven rapport met een dikke onvoldoende.

Het is de vereniging wel duidelijk
geworden in de afgelopen periode.
Maakt niet uit hoe, de sportvelden
moeten leeg en wat er daarna gebeurt dat zien we dan wel. Juist door
het ontbreken van goede plannen
een verontrustend vooruitzicht. Zeker ook met het oog op de gemeentelijke herindeling. Straks zijn de
sportvelden verplaatst naar de Driehoek en beslist de nieuwe gemeenteraad dat de sportvelden alsnog op
een andere manier moet worden ingevuld.

De vereniging gaat echter niet bij de
pakken neerzitten. Op 26 november
a.s. zal het voorstel van het College
aan de orde komen in de commissie Ruimte. Wij zullen daar opnieuw
onze mening uiten en proberen de
commissieleden te overtuigen van
de kansen die er liggen. De claim
waar de politiek zich in verkiezingstijden altijd tot vervelens toe mee
bedient om ‘dicht tot’ en ‘samen
met’ de burger tot breed gedragen
besluiten te willen komen zal daar
dan moeten blijken.

rapport bestaat uit afzonderlijke notities die zijn samengevoegd. Een
definitieve conclusie ontbreekt.

De Ronde Venen - Burgemeester
en wethouders hebben 14 november 2007 besloten in te stemmen
met het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Mijdrecht
en Vinkeveen en het conceptbeeldkwaliteitsplan
Bedrijventerrein
Mijdrecht en Vinkeveen. Nadat de
commissie Ruimte op 26 november
a.s. hierover is ingelicht, worden beide in het vooroverleg en de inspraak
gebracht. Het plangebied omvat
twee deelgebieden: het bedrijventerrein Mijdrecht en het kleine bedrijventerrein Voorbancken in Vinkeveen. In de loop der jaren is met
name het bedrijventerrein Mijdrecht
verouderd, waardoor het niet meer
voldoet aan de eisen van ondernemers. Het terrein moet voldoende
aantrekkelijk zijn voor nieuw te vestigen bedrijven.

bestemmingsplan is dan ook enerzijds conserverend en anderzijds
ontwikkelingsgericht van aard.
Om er voor te zorgen dat gevestigde
bedrijven geen overlast voor de omgeving veroorzaken, is er voor gekozen een milieuzonering voor het
gebied op te stellen. Zowel op het
bedrijventerrein Mijdrecht als op
Voorbancken zijn bedrijfswoningen
gevestigd. In principe zijn alle woningen, ongeacht of dit bedrijfs- of
burgerwoningen zijn, aan te merken
als gevoelig. Indien op dat moment
de milieuzonering volledig wordt
toegepast, heeft dit als consequentie dat zeer veel bedrijven in beide
plangebieden worden beperkt in de
bedrijfsvoering. Een dergelijke beperking is ongewenst, zeker nu het
gaat om een bestaande, historisch
gegroeide situatie.

Knelpunten
Er heeft inmiddels een onderzoek
plaatsgevonden naar de knelpunten en mogelijkheden op het bedrijventerrein. Dit heeft geresulteerd in een rapport “Bedrijventerrein Mijdrecht en / in de toekomst”,
dat in 2007 door de gemeenteraad
is vastgesteld. Naast de wens tot
revitalisering is ook een benodigde
actualisering van de vigerende bestemmingsplannen aanleiding tot
dit nieuwe bestemmingsplan. De
bestemmingen in dit bestemmingsplan worden in zijn algemeenheid
behouden en daarnaast wordt de
revitalisering mogelijk gemaakt. Het

Bedrijfswoningen
Om die reden is de keuze gemaakt
om onderscheid aan te brengen in
bedrijfswoningen en burgerwoningen. Rond burgerwoningen zal de
milieuzonering worden toegepast,
rond bedrijfswoningen zal dit niet
het geval zijn. Bewoners van bedrijfswoningen hebben zich bewust
gevestigd op het bedrijventerrein,
wetende dat hierbij hinder kan optreden door bedrijven. Het zou onrechtvaardig zijn om bedrijven te
beperken in de bedrijfsvoering vanwege een bedrijfswoning die op
eerder of later moment op het bedrijventerrein is of wordt gevestigd

en waarop het betrokken bedrijf
geen invloed kan of kon uitoefenen.
Vooral doordat in het kader van de
milieuvergunningverlening (dus los
van de milieuzonering op basis van
dit bestemmingsplan) een woning
beperkingen kan opleveren voor de
bedrijfsvoering van een naastgelegen bedrijf.
Nieuwe bedrijfswoningen zijn in
principe dan ook ongewenst. De bestaande bedrijfswoningen worden
gehandhaafd en zijn nader aangegeven op de plankaart.
Op het bedrijventerrein Mijdrecht
is ook een aantal burgerwoningen
aanwezig. Het gaat hierbij om woningen die al aanwezig waren voordat het bedrijventerrein tot stand
kwam. Dit zijn onder meer de woningen langs de Nutslaan en langs
de Industrieweg (o.a. de monumentale boerderij met arbeiderswoningen). De toegestane bebouwingscontour (bouwvlak) zijn rond de
burgerwoningen op de plankaart
aangegeven. Uitbreiding van het
hoofdgebouw is dan ook niet mogelijk. Evenals de bedrijfswoningen zijn
ook burgerwoningen (met uitzondering van die langs de Nutslaan) niet
langer gewenst op het bedrijventerrein. Dit houdt in dat ook nieuwbouw van burgerwoningen niet langer wordt toegestaan. Daarnaast
heeft het college ook besloten de
mogelijkheden te onderzoeken, in
lijn met het rijksbeleid, om de werking van het plan uit te breiden tot
onder het maaiveld.

Reeds bestaande ‘burgerwoningen’ aan de Nutslaan

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

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

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

Expositie in
gemeentehuis
Mijdrecht - In november exposeert Lenie Oudshoorn in het gemeentehuis van Mijdrecht. De tekeningen
en schilderijen van Lenie (Vinkeveen, 1969) kenmerken zich door het gebruik van veel heldere kleuren.
Landschappen en stillevens zijn favoriet. Lenie Oudshoorn schildert voor haar plezier en dat is aan de
schilderijen te zien.

Mijdrecht - Zaterdag 24 november
organiseren de gemeente De Ronde
Venen, de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU), het bedrijf SC Johnson Europlant B.V., politie, brandweer en
de geneeskundige diensten een gezamenlijke rampenoefening op het
terrein van SC Johnson Europlant
B.V. aan de Groot Mijdrechtstraat 81
in Mijdrecht.
Deze grote praktijkoefening heeft
als werknaam ‘De lucht geklaard’.
De oefening heeft tot doel de samenwerking in praktijksituaties te
verbeteren en de communicatie tus-

sen de hulpdiensten te oefenen. De
oefening vindt plaats tussen 10.00
uur en 14.00 uur.
In het kader van de oefening vinden allerlei activiteiten plaats op en
rond het terrein van SC Johnson Europlant BV. Er zijn diverse vertegenwoordigers van hulpdiensten aanwezig en er wordt veel materieel ingezet. Ook kunt u onverwachtse geluiden horen en rookontwikkeling
waarnemen. U hoeft daar niet van te
schrikken, het gebeurt in het kader
van de oefening. Gedurende de oefening zijn de toegangswegen rond

de locatie van de oefening vrij toegankelijk.
De organisatoren proberen de overlast voor omwonenden en gebruikers van omliggende panden zoveel
mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben over de oefening dan
kunt u contact opnemen met Robbert Wortel, afdeling Communicatie,
gemeente De Ronde Venen, (0297)
29 17 96. Mocht u op de dag van
oefening vragen hebben dan kunt u
tussen 10.00 uur en 14.00 uur bellen
naar het algemene nummer van de
gemeente, (0297) 29 16 16.

Gemeente De Ronde
Venen organiseert Week
van de Dienstverlening
De Ronde Venen - De gemeente
De Ronde Venen organiseert van 26
tot en met 30 november de Week
van de Dienstverlening. Tijdens de
week wordt een reeks aan activiteiten georganiseerd waarbij de
dienstverlening aan inwoners centraal staat. De week wordt afgesloten met een Open Dag waarbij
inwoners tot 21.00 uur van de gemeentelijke diensten gebruik kunnen maken en in het gemeentehuis
een kijkje achter de schermen kunnen nemen.
De afgelopen jaren heeft de gemeente De Ronde Venen veel gedaan om de dienstverlening aan
haar inwoners te verbeteren. Zo
zijn er bijvoorbeeld harde afspraken gemaakt om brieven op tijd te

beantwoorden en is het aantal zaken waarvoor een vergunning nodig
is verminderd of vereenvoudigd. De
gemeente is trots op de resultaten
en wil die graag met haar inwoners
delen.
Bijzonder
Tijdens de week wordt de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente De Ronde Venen op festivalachtige wijze in het zonnetje gezet en wordt elke dag een bijzondere
activiteit georganiseerd. Daarnaast
is tijdens de Week van de Dienstverlening voor inwoners het recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht
gratis en krijgen inwoners bij aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of volledig ingedien-

de aanvraag voor een lichte bouwvergunning een irischeque van vijf
euro cadeau. Ook kunnen inwoners
in de Week van de Dienstverlening
elke dag (behalve dinsdag) lunchen
met het college van Burgemeester
en Wethouders.
De week sluit af met een spetterende Open Dag van de gemeente. Tijdens de Open Dag zullen verschillende activiteiten plaatsvinden
op het Raadhuisplein en in het gemeentehuis. Zo wordt er tijdens de
Open Dag bladblaasvoetbal georganiseerd, staat er een klimmuur
op het Raadhuisplein, kunnen inwoners op informele wijze praten met
raadsleden en wordt er een speurtocht door het gemeentehuis gehouden.
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Projectweek onderbouwklassen

Voor alle leerlingen van het Veenlanden College was afgelopen week
een heel bijzondere week. Voor de leerlingen van de examenklassen
was het hard ploeteren. Zij hebben schoolexamens gedaan, waarmee
een belangrijke basis voor het examenresultaat is gelegd.
Voor de leerlingen van de onderbouw was er een hele week lang geen
lesrooster met de gebruikelijke lestijden en vakken. Alle leerjaren hebben
gewerkt aan verschillende thema´s , waarbij vaardigheden zoals informatie
verzamelen en verwerken, presenteren en samenwerken een belangrijke rol
speelden. In de brugklassen betekende dat een cultuurdag (met een dansproject en kunstroute), een project wonen (in Mijdrecht maar ook in Wajir,
Kenia), een vitaliteitsdag (georganiseerd door de Rotary Abcoude) en een
serie lessen over pestgedrag (verzorgd door de Stichting Vogelvrij).
De tweede klassen gingen aan de slag met het thema spanning. Spanning
in de kunst, techniek, politiek en tussen mensen. Excursies naar NEMO. Portugese synagoge en Hollandse schouwburg waren onderdeel van het programma. Het eindproduct, een zelf gemaakte krant, wordt getoond op de
open avond en ouderavonden.
Voor de derde klassen stond een excursie naar Brussel op het programma.
Daarnaast was er o.a. een beroepen oriëntatiedag, maatschappelijke stage,
een project “Zorg voor jezelf ” (over voeding, bewegen, alcohol en drugs),
een project over “Water”, een Cultuurdag en hebben de leerlingen in het kader van VLC-design gewerkt aan opdrachten die ze gekregen hebben van
diverse maatschappelijke instanties in het kader van de Grote Praktische
Opdracht, een onderdeel van hun examendossier.
De leerlingen uit Havo 4 en Atheneum 4 waren op reis naar Madrid, Londen, Parijs of Berlijn. Daar hadden zij de kans om naast het bezoeken van
de belangrijkste culturele plekken ook hun taalvaardigheid in de praktijk te
brengen . Al met al een spannende, leerzame en zeer afwisselende week.
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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.

Kun je dan niemand meer
vertrouwen???
Mijn verhaal: Door een ziekte een paar jaar geleden loop ik thuis en ben op zoek naar werk. Via
een heel goede vriend kreeg ik de tip om eens te
informeren bij een koeriersbedrijf. Dus ik belde
en mocht langskomen. Er werd mij daar van alles
beloofd en daarna hoorde ik niets meer. Op een
vrijdagmiddag werd ik gebeld door een paniekerige man. Of ik op staande voet naar dat bedrijf
kon komen omdat ze een koerier nodig hadden en
ze op dat moment niemand beschikbaar hadden.
Met vliegende vaart ga ik naar ze toe en wordt
onmiddellijk op weg gestuurd. Ik moet naar de
Kamer van Koophandel in Utrecht om papieren te
laten tekenen. Dan wordt het maandag. Volgens
afspraak sta ik om 07.00 uur (!) bij ze op de stoep.
Ik moet in een bestelbusje naar België en ik krijg
een vaag adres in de handen gedrukt. Na heel
lang zoeken kom ik op de plaats van bestemming,
een heel ander adres dan mij gegeven was. Daar
wordt een pallet in mijn busje geschoven, banden
om de boel naar behoren vast te sjorren ontbreken, dus heel behoedzaam rijd ik naar het bedrijf
terug. Daar aangekomen is de baas boos dat er
door het schuiven van de pallet toch wat schade is
ontstaan in het busje. Toen hij mij op weg stuurde
wist hij dat ik een pallet op ging halen. Waarom
had hij dan geen deugdelijk bevestigingsmateriaal meegegeven? Wiens fout is dit nu eigenlijk?
Toch werd ik na aankomst meteen weer op pad
gestuurd naar Vinkeveen. Daar moest ik iets op-

halen en naar Amsterdam brengen. Ook daar blijkt
het adres niet helemaal te kloppen, dus ik keer
onverrichter zake terug naar het koeriersbedrijf.
Weer wordt er kwaad gereageerd. Hoe kun je nu
een bedrijf vinden als het adres niet klopt? Lekker
adressenbestand hebben ze daar! Ook is hij boos
dat ik mij nooit gemeld heb, zoals het bij koeriers
gebruikelijk is. Je moet je melden als je bij de klant
aankomt en ook als je weer vertrekt. Hoe moet ik
dat nu weten? Ik ben nog nooit koerier geweest
en dat heb ik hem verteld, dus ligt het verzuim aan
zijn kant. Hij had mij over die procedures in moeten lichten. Ondertussen wordt de afspraak van
een contract niet nagekomen en krijg ik het gevoel
gebruikt te worden, dus zet ik er een punt achter.
Ook de afspraak van tien euro per uur wordt niet
nagekomen. Ik hoor niets meer van ze en zodra ik
hierover bel word ik afgewimpeld. Ze zijn duidelijk
niet van plan die afspraak na te komen.
Zijn er mensen die dit herkennen? Stuur dan
een briefje met uw verhaal naar deze krant. Ik wil
het graag weten, omdat ik echt het gevoel heb niet
de eerste te zijn. Het ging allemaal zo geraffineerd,
zo doordacht. Dat sprak van ervaring in liegen en
bedriegen. Hij was het duidelijk al gewend om
mensen met mooie beloften aan het lijntje te houden en gratis voor hem te laten werken.
Mevrouw Eisenga uit Mijdrecht

Hangjongeren
op Ebroveld

Fiets- of voetpad?
Wilnis - Een aantal jaar geleden ben ik, samen met
mijn gezin, in Wilnis komen wonen. Mijn man is geboren en getogen in Wilnis, maar ik ben zogenoemd
“import”. Dat neemt niet weg dat ik met veel plezier in
Wilnis woon, daar het nog een heerlijk rustig dorp is.
Heerlijk rustig en heerlijk om te wandelen. Althans, het
had heerlijk wandelen kunnen zijn.
Wat begon als een kleine irritatie, begint langzamerhand te ontwikkelen tot een zeer grote ergernis. Regelmatig wordt er commentaar gegeven op automobilisten jegens hun gedrag naar fietsers, maar ik wil nu
eens als voetganger commentaar geven op fietsers.
Regelmatig, als ik ga wandelen met mijn zoontje van
3 aan de hand en mijn dochtertje in de kinderwagen,
word ik belaagd door fietsverkeer op…de stoep. Mijn
zoontje gaat al angstig aan de kant. Vreemd, want het
lijkt mij fatsoenlijk om als fietser af te stappen. Menigmaal heb ik aanvaringen met fietsers, omdat men tot
overmaat van ramp ook nog eens luid de fietsbel gebruikt, wanneer ik met een kinderwagen loop en naast
mij, aan de hand, mijn zoontje. Laatst zei iemand: “laat
ik dan maar even stoppen”, tja moet ik dan het gras
induiken met mijn kinderen? Ook vorig jaar vond een
dame het nodig om toch maar even de fietsbel te gebruiken, omdat mijn zoontje in het midden op de stoep
liep! Het is toch te gek voor woorden dat ik aan de
kant moet gaan om een fietser te laten passeren op de

stoep? Om alle misverstanden te voorkomen: ik heb
het niet over fietsers met de fiets aan de hand. Want
dan is het logisch om elkaar te laten passeren.
Zelfs bij ons voor de deur fietst men met een stevig
tempo op de stoep. Wat betekent als ik de deur uitga,
met de kinderen, dan moet ik dus zorgen dat ik als
eerste naar buiten loop. Want mijn zoontje rent lekker
enthousiast naar buiten in de veronderstelling dat de
stoep nog “veilig” is, maar als ik dus niet als eerste
daar sta, wordt hij geschept op nota bene de STOEP!
Of is het misschien de bedoeling dat ik hem voor wandelen op de stoep al verkeersles moet geven? Eerst
kijken of er geen fiets aan komt, dan pas mag je.
Op deze manier wil ik omwille van onder andere mijn
kinderen, dit onderwerp toch dringend onder de aandacht brengen bij het fiets verkeer(d), met het verzoek
om, wanneer men toch zo nodig over de stoep moet
fietsen, of op de aangegeven VOETpaden, dat men
toch even tracht af te stappen, want mijn zoontje is inmiddels echt te bang om op de stoep te lopen. Ik neem
aan dat dit niet helemaal de bedoeling is. De ernst van
de zaak vind ik namelijk dat het niet eens kinderen
betreft, maar allerlei leeftijdsgroepen.
Alvast hartelijk dank voor de “kleine” moeite.
Bianca Gelaudie

Stage lopen bij de
Kringloopwinkel
Wij, Frank Bergkamp, Simon Langelaar en Stijn Collé
van het VLC in mijdrecht, hebben een maatschappelijke stage gelopen bij Kringkoop.
We hadden de opdracht verzonnen om het personeel
en de klanten te enquêteren. Na heel veel mensen te
hebben ondervraagd zijn we erachter gekomen dat
Kringkoop nog beter is dan wij dachten..
Niet alleen is Kringkoop goed voor het milieu omdat
het gebruikte artikelen verkoopt, ook biedt het een
werkplek voor mensen van pauw bedrijven, dat is een
sociale werkvoorziening en dat zijn bedrijven die minder verstandelijke of mensen met een lichamelijke be-

perking aan het werk helpen. Na het enquêteren van
het personeel blijkt iedereen van de ondervraagde
personeelsleden ook zelf spullen te kopen bij Kringkoop en levert 65% ook zelf spullen in.
Na het enquêteren van de klanten zijn we tot de conclusie gekomen dat 80% van de ondervraagden ook
zelf spullen inlevert. Kringkoop blijkt dus een hele
goede winkel te zijn.
Ze zetten mensen aan ’t werk en ze hergebruiken spullen. Daarom kreeg Kringkoop van de ondervraagden
als cijfer ook een 8,3. Wij hebben de stage heel leuk
gevonden en hebben veel geleerd over Kringkoop.

Met de buurtbus

Uithoorn - Enige maanden geleden is het Ebroveld door de gemeente helemaal opgeknapt.
Nieuwe doelen, kunstgras, pingpong-tafel, schommel. Helaas wordt het veld sinds enige tijd in de
avonduren bevolkt door een groep hangjongeren.
Zeer luidruchtig, intimiderend gedrag vertonend,
zodat wandelaars er niet graag meer langslopen
en buurtbewoners te angstig zijn om er iets van te
zeggen. En er vervolgens een vuilnisbelt van maken ondanks de 2 vuilnisbakken die op het veld
zijn geplaatst (zie bijgaande foto).

In uw blad van 14 november heeft u een stukje geplaatst over het openbaarvervoer in de Provincie
Utrecht en met name voor Breukelen en de Ronde
venen..
Wij willen u hierbij er op attent maken dat niet alleen
de lijn 143 zal blijven bestaan maar dat tevens de lijn
226 van Uithoorn via Amstelhoek-de Hoef-MijdrechtVinkeveen-Nieuwer ter Aa-Breukelen Station en Breukelen Markt zal blijven bestaan en dat deze lijndienst
gereden wordt met een 8-persoonsbus.

bus al aan op de tijden van de treinen op station Breukelen.
Tevens kunnen hiermee passagiers vanuit Breukelen
dorp meegaan naar Breukelen Station.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest om uw
artikel te completeren.

Misschien dat de veroorzaker of liever nog diens
ouders zich hierin herkent? En er iets aan doet?

Door deze lijn kunnen de inwoners en bezoekers van
genoemde plaatsen ieder uur vanuit Breukelen en of
Uithoorn visa versa vervoerd worden, tevens sluit deze

PS.: Hierbij kan ik u ook nog mededelen dat deze lijn
het afgelopen jaar meer dan 10.000 passagiers vervoerd heeft.

F.G. van der Laan
Uithoorn

Verbouwing Amstelplein:
Stichting Rabobank Pensioenfonds
en Interpolis Vastgoed moeten
zich doodschamen
In september 2001 neemt Stichting Rabobank
Pensioenfonds het winkelcentrum en de bovenliggende appartementen aan het Amstelplein te Uithoorn over van Blok Mode.
Stichting Rabobank Pensioenfonds laat het beheer
over aan Interpolis Vastgoed die het dagelijks beheer weer overdraagt aan DYNAMIS ABC Vastgoedmanagers, die hierna de naam weer hebben
gewijzigd in Actys Wonen b.v. voor de appartementen en Actys Retail B.V. voor het winkelcentrum.

worden. Elektrische leidingen worden in stukken
getrokken, een nieuw dak op de nieuwe aanbouw
lekt direct al en een aantal bewoners heeft geen
uitzicht meer vanuit hun duur betaalde appartementen.
Tot overmaat van ramp komt de bouwer er achter
dat er twee steunmuren onder 10 appartementen
weggebroken moeten worden. Het is te hopen dat
er niet de zelfde toestanden zich voor gaan doen
als in Amsterdam.

Hierna begint alle ellende voor de bewoners van
de appartementen: schoonmaak van de galerijen
wordt niet meer uitgevoerd, de toplaag (om uitglijden te voorkomen) is op vele delen van de galerijen stuk en wordt niet gerepareerd, de boxgangen
zijn vuil en gaten in de plafonds blijven gewoon
open.

Op 14 november 2007 loop ik in het centrum over
een oude, opnieuw gelegde vloer waarvan de tegels ongelijk en los liggen. Op hetzelfde moment
komen er twee heren van de uitvoerder aangelopen die ik heb gevraagd waarom er geen nieuwe
tegelvloer in het centrum is gelegd.
Als antwoord werd gegeven: “dat gaat niet, dan
worden de winkeliers weer boos dat ze meer huur
moeten gaan betalen”.
De reclame van Interpolis “glas helder” moet eens
worden waargemaakt, zowel voor de winkels als
de bewoners op het Amstelplein.

Nu is men aan een verbouwing van het winkelcentrum begonnen om er een uitgeklede Hema te
kunnen vestigen.
De verbouwing wordt uitgevoerd door Actys Retail B.V. die Thesis Bouw Nieuwegein B.V. het uitvoerende werk laat verrichten. Dit gebeurt niet
echt doordacht. De glazenoverkapping wordt er
in eerste instantie opgezet maar blijkt plusminus
30 centimeter te kort en moet dus weer veranderd

Th.H. Peters
Oud-voorzitter bewonerscommissie
Amstelplein-Uithoorn

‘Prachtige bomen gezocht’
Hoe verklaart de gemeente dat er bij de Rome- en
Schumanflat 26 bomen en bij de Brussel- en Briandflat 21 prachtige bomen worden gekapt? Voor
zover ik weet moeten wij zuinig op onze natuur
zijn. Bij navraag kreeg ik te horen dat er vernieuwing aan het riool moet plaatsvinden.
Wel, het lijkt mij sterk dat er in het verleden niet
goed is nagedacht. Helaas kunnen wij dat nog
steeds niet. Denk alleen maar aan de prachtige
tuin op de Noorddammerlaan bij Qui Vive die door

de heer Bruine de Bruin is aangelegd om zwerfvuil
tegen te gaan en door de gemeente grotendeels
is vernield omdat er een stukje te veel gemeentegrond was meegenomen waar alleen maar vuil
lag en niemand iets mee deed. Waar zijn wij mee
bezig? Uithoorn is aan het vervuilen, laat de gemeente daar eens aandacht aan besteden.
U.E. Pol
Romeflat 120, Uithoorn

Met vriendelijke groeten,
Voorzitter buurtbus vereniging De Hoef.
P. Slingerland

Kostenbesparend
Uithoorn - Op 14 november 2007 stond er op pagina
24 van de Nieuwe Meerbode een foto geplaatst door
Marianne Huisman met de vraag of de Gemeentewerf
was verhuisd.
Als medebewoner van dit pand nam ik aanstoot aan
de indruk die hiermee naar buiten toe kan ontstaan
bij lezers die niet op de hoogte zijn van de gang van
zaken met betrekking tot de leefbaarheid die hoog in
het vaandel staat van de betreffende woningbouwvereniging.
Diverse bewoners waren ook niet te spreken over de
actie van Marianne Huisman en daarom heb ik ge-

meend in samen spraak met hen hierop te reageren.
Het betreffende gebouw beschikt over een huismeester die streng toezicht houdt op de leefbaarheid in en
buiten het gebouw!
Waarschijnlijk begreep Marianne Huisman niet dat
de Gemeentewerf niet elke dag kan uitrukken voor
het ophalen van een paar stoelen of een bankstel op
een(1) adres, maar dat het uit logistiek en kostenbesparend oogpunt beter is dat te doen als er meer huisraad gelijktijdig aangeboden wordt!
Fam. Hierde-Weisz
Uithoorn

Wanneer wordt de Baambrugse
Zuwe eens verbeterd?
Vinkeveen - Graag zou ik u het volgende onder de
aandacht willen brengen, als ingezonden stukje.
Ik ben nu al een paar jaar bezig om een verbetering te
krijgen op de hoek van de Baambrugse Zuwe/Herenweg. Doordat genoemde wegen alsmaar wegzakken,
wordt het, voor ons ouderen, steeds moeilijker om op
en af de brug op de hoek Baambrugse Zuwe/Herenweg te komen. Met name mensen in rolstoelen, rollator en kinderwagen zijn noodgedwongen verplicht
om de openbare weg op de Baambrugse Zuwe te nemen, met alle gevaar van dien. Firma Scheenaart uit
Mijdrecht moet van tijd tot tijd het bestaande “wandelpad” op de brug herstellen, doordat vrachtauto’s met
aanhangers de bocht tekort nemen en dus ons voetpad aan diggelen rijden. De firma is er spijtig genoeg
(maar wel netjes) als de kippen bij om het weer op te
knappen. Het wordt eens tijd dat onze bestuurders uit
het Mijdrechtse, die over verkeer gaan, eens weten
wat voor gevaar wij lopen. Volgens omwonenden is
er laatst een kind uit een wandelwagentje gevallen.
Misschien dat de verantwoordelijke wethouder eens
zijn beleidsambtenaar Adriaan Brinksma raadpleegt
die van de zomer is wezen komen kijken. Er moet
schijnbaar eerst een ernstig ongeluk gebeuren, willen
onze bestuurders hier ECHT EENS WERK VAN GAAN
MAKEN, i.p.v. met smoesjes te komen dat er plannen
zijn om de Baambrugse Zuwe op te knappen.
Echter in welk jaar kunnen (of willen) ze niet zeggen.
Het wijkcomité van deze omgeving heeft inmiddels
ondergetekende aangehoord en is zeer enthousiast
en staat volledig achter (mijn) het plan.
Zelf ben ik eens uitgegleden toen het net gevroren
had en na een paar weken liep ik pas weer zonder
pijn deze gevaarlijke bult over. Iedereen weet zo langzamerhand dat het verkeer behoorlijk intensief is,
vooral in de spitsuren. De buschauffeurs van Lijn 126
en het ander rijdend verkeer krijgen meer ruimte als

zij de volle breedte van de weg (gedeelte Baambrugse
Zuwe) krijgen als het voetpad is “verlegd”. Verkeer
kan hierdoor een betere draai maken.
Met name de buschauffeurs, ook de vrouwelijke van
Lijn 126, die buiten hun schuld opstoppingen veroorzaken zouden mij om mijn nek vliegen als het in orde
zou komen en dat op mijn leeftijd..............
Het mes snijdt in het voorstel dus aan twee kanten,
zowel voor de voetgangers (al dan niet met rolstoel,
rollator en kinderwagen) als het rijdend verkeer. Beide
zijn hiermee gediend en het wordt daardoor voor alle
partijen een heel stuk veiliger.
Het is in mijn optiek heel simpel te realiseren. Komend vanaf de Baambrugse Zuwe, ter hoogte van de
glasbak, een verbindig (lees voetgangersbrug) maken
naar de Herenweg (dus naast bestaande brug), daar
waar het zebrapad al klaar ligt te wachten. Hierdoor
wordt de veiligheid verhoogd en zijn de voetgangers,
rolstoelers, rollatorbezitters en mensen achter de kinderwagen) tevens ook die vervelende en gevaarlijke
(smalle) BULT kwijt. Een voorbeeld is verderop de
Baambrugse Zuwe bij de hogere brug, alwaar al een
voetpad naast de bestaande brug is neergelegd.
Na een jaar van “vechten met onze Mijdrechtse ambtenaren” komt dit voorstel nu eindelijke eens bij een
hoofdambtenaar terecht en gaat de zin, die ik een jaar
lang heb aan moeten horen: “U HOORT NOG VAN
ONS” nu eens op korte termijn werkelijkheid worden??
Namens de mindervaliden in rolstoel, rollators,
wandelaars op leeftijd (met of zonder stok), de
kinderwagen“bezitters”, en de bezoekers van de Nederlands Hervormde kerk die er parkeren, alvast bedankt.
Beleefd groetend, de bijna 80-jarige
Cor van Zwieten uit Vinkeveen
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Fotograaf Ingrid van
Heteren geeft Workshop
aan 60 collega-fotografen!

Vrijwilligers NPV maken
uitstapje naar Utrecht
De Ronde Venen - Op vrijdag 16
november vertrok er een bus met 21
vrijwilligers van de NPV Thuiszorg
naar Utrecht. Na een rondvaart
door de grachten en een heerlijke
pannenkoekenlunch werden ze verwacht bij een afdeling van de stichting Bartimeus. Deze stichting houdt
zich o.a. bezig met hulpmiddelen
voor blinden en slechtzienden. De

vrijwilligeers kregen een videopresentatie te zien over wat er met iemand gebeurt als men slechter gaat
zien. Een paar vrijwilligers kregen
ook een bril op waardoor ze slechtziend werden en konden zo ervaren
wat het werkelijk is om slechtziend
te zijn. Er zijn veel hulpmiddelen die
slechtzienden kunnen helpen bij de
dagelijkse bezigheden. Ook wor-

den er trainingen gegeven om blinden en slechtzienden te helpen en
hun leren om te gaan met hun handicap. Het was een zeer interessante middag waar ze veel van hebben
geleerd. NPV Thuiszorg bedankt de
gemeente voor het geven van een
eenmalige subsidie waardoor het
mogelijk was om met de vrijwilligers
dit uitstapje te maken.

Black Knight bij jubileum
The Mix-Uithoorn

Uithoorn - Na vorig jaar haar titel
“Fellow” te hebben behaald bij de
Dutch Instituut of Proffesional Photography werd fotograaf Inge van
Heteren dit jaar zelf gevraagd om
een presentatie te geven over haar
manier van werken!
Na van de zomer 30 Duitse collega
fotografen in haar studio te hebben
mogen ontvangen, was het nu aan
haar om tijdens het jaarlijkse weekend van de DIPP zo’n 60 collega-fotografen toe te spreken en te boeien
met haar fotowerk!
Door middel van een beamer heeft
ze haar beelden groot gepresenteerd, voorzien met bijpassende
muziek! Onderverdeeld in alle categorieen waarin zij fotografeert: trouwen, baby, kinder, portret, groepen,
glamour, artiesten, modellen, bedrijf enz. kwamen de beelden voorbij. Tussen elke categorie kon ze
kort toelichten hoe de beelden tot
stand komen, en waar vooral rekening mee te houden! Je fotografeert
natuurlijk heel anders bij een baby’
tje voor een geboortekaartje dan bij
bv. een artiest die het voor promotie
gaat gebruiken.
Ook filmpjes waarop te zien is hoe
Ingrid fotografeert gaven een goed
beeld hoe ze werkt en hoe belangrijk goed contact met de klant is
voor het maken van mooie foto’s.
Op deze manier kon ze ook een introductie geven van hoe de fotostudio eruit ziet.
Fotowerk
Tijdens dit seminar kon ze ook haar
fotowerk laten zien, alleen dan echt
afgedrukt op diverse speciale (3-7
mm) materialen, zoals bijv op aluminium, metalix of frost polycarbonaat,
en foto gegoten in epoxy.
Deze soort bijeenkomsten die drie
keer per jaar wordt georganiseerd
door de DIPP is vooral bedoeld om
elkaar te inspireren en nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen.
Op gebied van fotograferen en natuurlijk op het gebied van beeldbewerking.
Vooral dat laatste gaat steeds belangrijker worden, een foto valt of
staat uiteindelijk toch met de uiteindelijke kwaliteit van de afdruk!
Nadat Ingrid de creatieve uitsnedes van de beelden heeft gemaakt,

neemt haar man Walter het digitale traject over en zorgt dat de beelden perfect bewerkt naar het vaklab
gaan! Hij is altijd bezig met bijscholing om van de nieuwste ontwikkelingen van beeldbewerking op de
hoogte te blijven. Tijdens de presentatie heeft hij dan ook menig fotograaf wat “Tips&Trucs” kunnen bijleren!
Geslaagd
Kortom, het was een zeer geslaagde
presentatie en een hele eer om, in
plaats van zoals andere jaren in de
zaal te zitten, nu zelf je collega’s te
kunnen boeien met je foto’s en de
verhalen erachter!
Het doel van Ingrid is om hopenlijk volgend jaar op te gaan voor
een Europese kwalificatie. Daarvoor
moet ze weer een mooie serie maken die goed op elkaar afgestemd is
en een eigen stijl weergeeft.
Dit keer wil ze daar een thema aan
geven onder de naam ”Special
People”. Ze is op zoek naar baby’s,

kinderen of volwassenen met het
Down Syndroom, die een speciale
band met iemand hebben. Dat kan
zijn met zijn/haar opa, zusje, vader,
nichtje of misschien zelf met een
huisdier. Een foto met verhaal, daar
is ze naar op zoek!
Denk jij dat je daar voor in aanmerking komt of ken jij iemand waarvan je vindt dat ze samen een heel
bijzondere band hebben, stuur dan
je verhaal en eventueel een fotootje
naar: ingrid.enjoy@xs4all.nl
Diegene die Ingrid straks het meest
raakt of aanspreekt krijgt een gratis fotoshoot aangeboden, en daar
wordt een mooie foto uitgezocht die
ze kan gebruiken voor haar ‘vrijewerk’. Uiteraard zit er voor de modellen een mooie vergroting bij!
In het begin van het nieuwe jaar zal
Ingrid aan deze nieuwe uitdaging
beginnen.
Nieuwsgierig geworden naar haar
fotowerk, kijk dan op haar vernieuwde website www.fotostudioEnjoy.nl

Gemeentebelangen gaat
wijkgericht werken
Uithoorn - De fractie van Gemeentebelangen wil nog dichter bij de inwoners staan in haar contacten ten
behoeve van Buurtbeheer. De fractieleden nemen daarom elk één
van de vijf wijken voor hun rekening, in lijn met de huidige indeling
van Buurtbeheer in Uithoorn en De
Kwakel.

De Kwakel
Sjaak Verhaar
Legmeer
Robert Timmers
Meerwijk
Klaas Bijlsma
Zijdelwaard
Jules Bosma
Thamerdal en Schans
Jaap Baak
De contactadressen van de fractieleden zijn te vinden in de Gemeentegids en via www.gemeentebelangen-uithoorn.nl.

Naast incidentele contacten zullen
de fractieleden in het vervolg ook
aanwezig zijn bij door Buurtbeheer
georganiseerde bijeenkomsten. Op
deze wijze krijgt de fractie ook via
deze weg inzicht in beleving van de
inwoners en gevoel bij de wijkontwikkeling.
Buurt: Persoonlijk aanspreekpunt:

Borrel voor jarige Camillus
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het 25-jarig jubileumfeest van Black
Knight in The Mix.
Het is een zeer geslaagd evenement
geworden. De zaal was uitverkocht
en de 250 aanwezigen genoten van
de muziek van alle oud-bandleden
van weleer.
De uitgestalde cross & rallye-auto’s die buiten voor de deur stonden

gaven al een tipje van de sluier. De
zaal was omgetoverd tot een waar
Black Knight-hol.
Op een gigantisch video-scherm
werden beelden van de live-registratie getoond en met de prachtige
licht- en geluidshow was alles compleet. Het werd even menens toen
twee echte zwaardvechtkampioenen Lopes & Kenneth op het toneel

kwamen en elkaar bijna afmaakten.
Als klap op de vuurpijl presenteerde
Black Knight de nieuwe cd The Beast Inside, een gloednieuwe cd met
8 nieuwe nummers!
De muziekliefhebbers bleven allen
tot sluitingstijd! Dat zegt genoeg
over deze geslaagde party! Black
Knight kan zeker nog 25 jaar door.

Startactiviteit van Groep 6
‘on the move’
Uithoorn - Op woensdag 28 november a.s. wordt het startschot gegeven voor het derde jaar van het
project ‘Groep 6 on the move’ in Uithoorn. In sporthal De Scheg is die
ochtend voor meer dan 300 leerlingen een sportief programma.
Groep 6 on the move is in Uithoorn
een gezamenlijk project, uitgevoerd
door de GGD Amstelland de Meerlanden en het Amstelveens Sportbedrijf, ter preventie van overgewicht
bij kinderen uit groep 6 van het basisonderwijs. De nadruk bij dit project ligt op bewustwording van het
leuke van bewegen en het lekkere
van gezond eten bij kinderen en hun
ouders. De deelnemende scholen in
Uithoorn zijn: De Dolfijn, De Kajuit,
De Kwikstaart, De Regenboog, De
Tweemaster, Toermalijn, ’t Startnest.
Vanaf 09.00 uur verzamelen alle
kinderen zich in de sporthal, waarna zij in actie komen - de activiteit
blijft voor hun nog even een verrassing - en uiteindelijk werken zij met

z’n allen naar een gezamenlijk Uithoorns Record. Wethouder mevr. M.
Oudshoorn is aanwezig om het project voor dit jaar officieel te starten.
Bovendien maakt zij de winnaar van
de aan de startactiviteit gekoppelde
prijsvraag bekend.

Verkeersongeval

Mijdrecht - Op de Industrieweg is
vrijdag een automobilist in botsing
gekomen met een bromfiets waarop twee meisjes zaten. Omstreeks
17.40 uur kreeg de politie een melding van het ongeval. Een 18-jarige
automobilist uit Mijdrecht kwam uit
een uitrit en wilde de Industrieweg
oprijden. Hij zag de meisjes over
het hoofd en kon een aanrijding
niet meer voorkomen. Beide meisjes, 16 en 18 jaar oud en afkomstig
uit Mijdrecht, vielen en hadden pijn.
Ambulancepersoneel heeft ze onderzocht, maar ze hoefden niet mee
naar het ziekenhuis.

Het programma wordt om 11.15
uur afgesloten, waarna alle kinderen een drankje krijgen, gesponsord
door Albert Heijn.
Ouders en belangstellenden zijn van
harte welkom om de leerlingen vanaf de tribune aan te moedigen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Fietsverlichtingscontrole
Mijdrecht - Zaterdag 17 november heeft de politie tussen 18.00 en
20.00 uur op diverse plaatsen fietsen op verlichting gecontroleerd. In
totaal werden negen boetes uitgeschreven.

Regio - EHBO-vereniging St. Camillus werd in oktober 60 jaar! Daarom kreeg de lesavond van 29 oktober een feestelijk tintje. Het bestuur
zorgde voor zelfgebakken taart om
alvast in de stemming te komen. Na
een les beademen en reanimeren
was er een gezellige borrel. Het Bestuur deed haar zegje en de nieuwe
voorzitter stelde zich voor. Er waren enkele extra genodigden waaronder de vaste LOTUS-slachtoffers van LOTUS-kring Uithoorn. Zij

beeldden tijdens de lessen slachtoffers met levensechte verwondingen uit waar de EHBO’s lustig op
kunnen oefenen. Van deze gasten
mocht Camillus een aardige geste
in ontvangst nemen: een waardebon goed voor 5x een gratis slachtoffer! Er staan in het kader van dit
jubileumseizoen enkele kleine feestelijke gebeurtenissen op de planning. Bewust is ervoor gekozen om
het op deze wijze te vieren. Camillus
is een kleine vereniging en is blij dat

haar leden wekelijks met enthousiasme de (herhalings)lessen bijwonen. Ook de beginnersgroep borrelde gezellig mee.
Zij vertelden in de eerste 3 lessen van deze cursus al veel opgestoken te hebben. De één doet het
voor haar werk, de ander voor thuis,
maar allemaal met het doel om uiteindelijk in geval van nood wat zekerder in de schoenen te staan. En
laat het bij Camillus nu ook nog gewoon altijd erg gezellig zijn!

Woensdagmiddag 28 december bij AH Amstelplein

Speculaaspoppen
versieren
Uithoorn - Volgende week woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen tot en met tien jaar, gratis speculaaspoppen komen versieren bij Albert Heijn Jos van der Berg, in winkelcentrum Amstelplein.
Zwarte Piet is ook in de winkel aanwezig en als je dat wilt, mag je met hem
op de foto. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan vanaf heden even op
bij de balie van Albert Heijn.
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DE KWAKEL
Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
- Wie is de killer? Genesius spelt “
Sterfgenamen” Kom kijken op 23 en
24 nov. a.s. Ben jij de detective?
- Di.ochtend van 9.25-10.40 u. en van
10.45–12.00 u. yogalessen
- wo. 28 nov. organiseert een inloop
avond. toegang 3,50 p.p.
Inner-Art, Vuurlijn 36
- wo. 28 dec. lazing over Kerstgebeuren. aanvang 20.00 u. entrée 5 euro

MIJDRECHT
Medisch trainingscentrum,
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec. expositie schilderijen van
cursisten van Marijke Zwart; open:
alle werkdagen van 8.00-18.00 u.;
info over schilderslessen: Marijke
Zwart, tel. 0297-285119

UITHOORN
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1
- iedere ma.ochtend tussen 10.0012.00 u.: internetten onder begeleiding
- iedere di. tussen 10.30-11.30 u.: Geheugenfitness
- info en aanmelden, ook als u mensen
wilt begeleiden: Bernadette Verhaar,
tel. 0297-567209
- Geheugenspreekuur: elke 3e di. van
de maand
- Computercursussen voor begin-

ners: start 3e week in jan. 2008. info en aanmeldingen dagelijks tussen
19.00-21.30 u. op 0297-564765
- In febr. is er nog plaats bij de fotobewerkings cursus voor beginners
Hiervoor kunt u zich opgeven dagelijks tussen 19.00-21.30 u. bij: 0297250317
The Mix, Jan van Sewumerenlaan 1
- wo. 28 nov, 5, 12 en 19 dec.: film
v/a 20.00 u.. leeftijd v/a 16 jr. Toegang gratis
- wo. 28 nov. komt sinterklaas. Aanvang 13.00 u.: toegang gratis
- za. 24 nov: Terroreyes: aanvang 22.30
sluiting 4.00 u.. entrée 8 euro. Toegang vanaf 16 jr
- za. 1 dec. Frisfeest met DJ Willie
Wartaal. Aanvang 20.00 u. entree 6
euro leeftijd 12-18 jr. legitimatie verplicht. geen drank en drugs en niet
roken
- za. 8 december: cd presentatie everlasting dreams. aanvang 21.00 u..
leeftijd v/a 14 jr.
- vr. 14 dec.; Kids Themix. Aanvang
19.00 u.. leeftijd 8-12 jr.

VINKEVEEN
Dorphuis de Boei, tuinderslaantje 32
- do. 29 nov.: videoclub de Ronde
Venen: filmren onder moeilijke omstandigheden. aanvang 20.00 u.
Openbare Bibliotheek,
Tuinderslaantje
- Tot half dec. dit jaar tentoonstelling
over de enigste molens in De Ronde
Venen de Korenmolen in Wilnis. Nov.
en dec. schilderij expositie van Roeki

Gedicht van de week
Meer - Meer- Niets Meer
Vanaf de oorlog tot op heden.
Is aan deze maatschappij gewerkt.
De wederopbouw was de reden.
En plichtsbesef heeft ons gesterkt.
Er werd niet aan zichzelf gedacht.
Want Nederland moest herrijzen.
Wij vochten voor het nageslacht.
Graag wil ik daarop wijzen.
Het levenspeil dat steeg in waarde.
Het kind en kleinkind heeft ‘t goed.
Helaas gaat het met moeder aarde.
Niet de richting zoals ‘t moet.
Dat er fouten zijn en worden gemaakt.
Valt niet meer te ontkennen.
Onze planeet wordt in haar ziel geraakt.
Daar zal zij nooit aan wennen.
Onder andere uitstoot van CO twee.
Die de temperatuur doet stijgen.
Brengt zeer grote gevolgen mee.
Die de mensheid zullen bedreigen.
Raadgevingen worden opzij gezet.
Daar zit men niet om verlegen.
Maar ons nageslacht is niet ver van ons bed.
Dat moeten wij zwaar laten wegen.
Doch leven in weelde heeft vorm gekregen.
Wee-er-gebeente die dat verstoort.
Men wil zelfs dat veel wordt verzwegen
Versoberen vindt men een smerig woord.
Onze mee-eters..... de aandeelhouders.
Willen een steeds hoger rendement.
Zij beslissen over directie schouders.
Met een idiote beloning, of weg met die vent.
Wij leven reeds met overproductie.
Maar er is geen tevredenheid.
Door meer en meer, in plaats van reductie.
Raakt de aarde straks haar bewoners nog kwijt.
Piet van Breukelen

Sinterklaas in De Meijert bij
Magic Dinner Party
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was weer de eerste van de reeks
magic dinner party’s in Partycentrum De Meijert. Een wervelende
en magische show aan individuele
gasten maar ook voor bedrijfsfeesten en evenementen.
Het diner gaat gepaard met optreden van illusionisten en magicians
als Dion, Huub Cooymans en Ronald Moray. Het is Magic en Music
ineen. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Frank Wilson, een bekend artiest die menigmaal heeft
opgetreden voor de Koninklijke familie. Ook kan men genieten van de
legendarische Lucie de Lange die
jarenlang samenwerkte met wijlen
Jos Brink.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken:
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in GUATEMALA.

De “padres de familias”, de trotse eigenaren van ‘onze’ school, met achter hen 2
net afgestudeerde Maya-onderwijzers

Guatemala
Vanaf deze week treft u berichten over de stand van zaken in Guatemala. Leo van
Es (bestuurslid van de Stichting Mayaschool Guatemala) en zijn vrouw Marina
(geboren en getogen in Antigua, Guatemala) hebben dit jaar “onze” middelbare
school bezocht in Solola, een provincie in de berggebieden van Guatemala waar
de school is die dankzij de hulp van velen van u is gefinancierd. Er zijn 430 leerlingen (60% meisjes) die een opleiding volgen. Er is middelbaar basisonderwijs,
technisch onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en een opleiding tot onderwijzer.
Leo en Marina werden hartelijk ontvangen door de leraren, de leerlingen en de
ouders. Die lieten zien hoe belangrijk de school is, ook voor de hele omgeving en
voor de toekomst van de bevolking.
Door de overheid wordt weinig aandacht besteed aan het behoud van de Maya
cultuur en de Maya talen.
Al vele eeuwen, sinds de bezetting door de Spanjaarden, is Spaans de taal van
de overheid. Sinds die tijd wordt de Maya bevolking onderdrukt en uitgebuit.
Eeuwenlang was er helemaal geen middelbaar onderwijs voor de Maya kinderen
in dit gebied. Er waren alleen lagere schooltjes, maar op die overheidsschooltjes
wordt uitsluitend Spaans gesproken, een taal die de Mayakinderen niet verstaan.
De Mayabevolking in Solola spreekt het Cak’chiquel, een van de indianentalen.
Daardoor is zelfs het lager onderwijs nauwelijks mogelijk en ontoereikend voor
de Maya kinderen. Ook worden de Maya kinderen er gediscrimineerd en mogen
ze hun eigen kleding niet dragen.
Op “onze” school in Solola wordt les gegeven in het Spaans en in het Cak’chiquel,
het lokale Maya dialect. De belangrijkste opleiding voor de nabije toekomst is de
opleiding tot onderwijzer. Er moeten lagere scholen komen met onderwijzers die
de kinderen verstaan en begrijpen. Die de kinderen niet discrimineren maar juist
trots zijn op hun eigen culturele achtergrond.
De leerlingen komen pas ‘s middags naar de school omdat ze ‘s morgens moeten werken. Sommigen moeten uren lopen over bergpaadjes om op school te
kunnen komen. Veel leerlingen komen uit grote gezinnen, vaak maar met een
ouder.
De 30-jarige burgeroorlog heeft grote littekens achtergelaten.
Maar het is mooi om te zien dat de leerlingen, ondanks alle problemen, altijd een
glimlach hebben. Dat ze er zelf zoveel voor over hebben.
Deze leerlingen zijn gelukkig, voelen zich uitverkoren.
Er zijn nog zoveel jongeren die helemaal niet naar school kunnen, zelfs niet
naar de lagere school. Er zijn nog heel veel onderwijzers nodig die de kinderen
verstaan.
Volgende week: wat als het lesgeld niet meer betaald kan worden?

Net aangekomen in Nederland
spoedde Sint zich naar De Meijert
om met eigen ogen de nieuwe show
en vernieuwde zaal te bekijken en
had de avond van z´n leven. Sint was
zo enthousiast geworden dat hij op
5 december enkele mensen een ca-

deaubon geeft om één van de komende shows te bekijken.
Wilt u ook iemand verrassen met
een cadeaubon voor de magic dinner party neem dan contact op met
Partycentrum De Meijert.

Wethouder woont les bij
over respect
Tekst Berliner Editie: x

Week: xx

Dokumentnaam: x

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Wederik, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met wit. (06-20451806).
- Amstelhoek, omgeving Mijdrechtse Zuwe, kat, E.K.H.,
kleurstelling zwart met wit en witte sokjes. (06-20451806).
- Uithoorn, omgeving Amsteldijk, kat, E.K.H., kleurstelling
rood/zwart, overwegend zwart, klein van stuk ongeveer een
halfjaar oud. (06-20451806).
- De Hoef, omgeving oude Spoorbaan, kat, E.K.H., kleurstelling
rood met wit.(06-2045186).
- De Kwakel, omgeving Drechtdijk, katje, rood gestreept
bruine ogen. Leeftijd plusminus 5 maanden, is erg aanhalig
(0297-587095).

Mijdrecht - Op 15 november is er
op Molenland op “de dag voor respect”, door groep 8 weer eens extra
stilgestaan bij het onderwerp respect. Wethouder Van Breukelen filosofeerde samen met de leerlingen
over “wat is nu Pagina:
eigenlijk respect en
hoe ga je daar dan mee om?” Het
staat duidelijk in de visie en missie van de school: “Een zelfstandige
school maak je samen. open en respectvol”. De leerlingen van OBS Molenland praten over deze onderwerpen al vanaf groep 1 tijdens de Leefstijllessen, maar ook gewoon tijdens
andere lessen komt dit onderwerp
regelmatig ter sprake. De leerlingen
vormen, door het openbare karakter
van de school, een afspiegeling van
de samenleving. Hierdoor maken ze
vanzelf kennis met andere culturen
en gewoontes en leren hiervoor respect op te brengen. De wethouder
kwam om 9 uur in de klas. Alle leerlingen zaten er klaar voor: ze vonden het leuk om met de wethouder hun ideeën over respect te de-

len. De leerlingen hadden met behulp van het digitale schoolbord een
lesprogramma voor de wethouder
opgesteld. Ze begonnen met een
voorstelrondje waarna de wethouder zichzelf voorstelde. Daarna ontstond
versie
5.1 een zeer geanimeerde discussie over onder andere respect voor
elkaar, ook als je dat andere kind
niet zo aardig vindt en je zit toch
bij elkaar in de klas, hoe ga je dan
met elkaar om? Dat kan straks in
het voortgezet onderwijs en later op
je werk toch ook voorkomen? Hoe
gaan we om met mensen met een
ander geloof, huidskleur of afkomstig uit een ander land met andere
gewoontes. Wat is discriminatie en
merk je daar wel eens wat van in je
omgeving?
Als afsluiting heeft ieder kind een
zelf gemaakte stelling voorgelezen die ze gemaakt hadden voor de
“respectmuur” De wethouder was
erg onder de indruk van hetgeen de
kinderen hem hebben verteld.

voor meer informatie: www.mayaschool.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

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

Oefening bij
Cindu
Uithoorn - Woensdag 28 november
aanstaande vindt in het kader van
de rampenbestrijding op het Cindu
terrein in Uithoorn een grote oefening plaats.
De oefening begint om ongeveer
20.00 uur en zal tot ca. 22.30 uur
duren.
Deelnemers aan deze oefening zijn
het brandweerkorps van de gemeente Uithoorn, de politie van
de gemeente Uithoorn, en de bedrijfsbrandweer van Cindu. Tijdens
de oefening kan er mogelijk enige
overlast zijn voor de buurtbewoners.

Getracht zal worden deze overlast
tot een minimum te beperken.

Geslotenverklaring
Vinkeveen - Op de Groenlandsekade heeft de politie vrijdagmorgen 57
bestuurders bekeurd voor het negeren van de geslotenverklaring.
Eén kreeg een bekeuring omdat hij
met zijn auto over het fietspad reed.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 21 november 2007

Qui Vive Dames 1 haalt
drie punten uit wedstrijd
Uithoorn - Afgelopen zondag 18
november speelde Qui Vive Dames
1 thuis tegen Almere Dames 1. Theoretisch zou Qui Vive dit moeten
kunnen winnen. De dames uit De
Kwakel konden echter niet op optimale sterkte aan de wedstrijd beginnen door talloze blessures. Hierdoor wist men dat ze zich voor honderd procent moesten inzetten en
dat zij Almere niet mochten onderschatten.
Met dit in het achterhoofd stapte
Qui Vive het veld op. Desondanks
werd er erg mat aan de wedstrijd
begonnen. Almere speelde terughoudend waardoor Qui Vive weinig
kans kreeg om in de cirkel te komen.
Eva Abrahams wist echter na twintig minuten een strafcorner te versieren, maar helaas werd deze niet
benut. Qui Vive had gedurende de

eerste helft zeker het overwicht van
het spel, maar kon weinig kansen
creëren. Er gebeurde derhalve weinig spectaculairs in de eerste helft
en de ruststand was dan ook 0-0.
Spanning
In de tweede helft was het spel van
de thuisploeg iets beter. Ze hadden
nog meer controle over de wedstrijd,
wat leidde tot beter spelopbouw.
Hierdoor werden er meer kansen
gecreëerd. plotseling werd door Almere een lange bal naar voren gespeeld, wat hun uiteindelijk een
strafcorner opleverde. De spanning
in het veld en langs de kant steeg.
Even was men bang dat Almere de
openingstreffer zou gaan scoren,
maar Qui Vive kwam met de schrik
vrij. Een opluchting voor de thuisspelende ploeg. En daarna werd er

weer scherper gespeeld. Nog geen
vijf minuten later passeerde Imke de
Graaf een aantal speelsters van Almere en kreeg een strafcorner. Via
een mooie variant was het Emma
Douqué die de 1-0 op het scorebord
zette. Dit gaf de thuisploeg eindelijk
de rust die het nodig had. Er werden
in het verloop van de 2e helft nog
wel een aantal kansen gecreëerd,
maar werd er niet meer gescoord.
Na afloop van de wedstrijd kwam
wel het goede nieuws door dat de
nummer 1 van de poule gelijk had
gespeeld tegen de nummer 4. Qui
Vive staat nu dus 1e in het klassement. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen HBS op het programma. HBS is de rode lantaarndrager in deze poule. Een mooie
kans voor Qui Vive om iets aan het
doelsaldo te doen.

Op de foto: Willemijn de Bruin scoort de 1-0

Qui Vive MA1 matig tegen
Alecto (1-1)
Uithoorn - Qui Vive MA1 heeft afgelopen weekend een matig resultaat neergezet tegen Alecto A1.
Nadat de dames vorige week Bloemendaal overtuigend wisten te verslaan, moesten ze nu naar Leiden
voor de lastige uitwedstrijd tegen
Alecto. In de eerste helft was er een
duidelijk overwicht voor Qui Vive:
Alecto wist maar een enkele keer

op de helft van Qui Vive te komen,
en waren daar niet gevaarlijk. Daarentegen kon Qui Vive redelijk veel
kansen creëren, maar wist deze niet
af te maken.
In de tweede helft waren de teams
iets meer aan elkaar gewaagd, ook
Alecto ging kansen creëren. Wel
was het Qui Vive die na een kwartiertje in de tweede helft de sco-

re kon openen: Willemijn de Bruin
bracht de stand op 0-1. 10 minuten
later was het echter ook raak voor
Alecto: 1-1. Dit was tevens de eindstand. Qui Vive liet met vlagen goed
hockey zien, maar het moet allemaal
veel beter. Volgende week staat Leiden thuis op het programma, hier
gaan de dames weer laten zien wat
ze waard zijn.

Ook AKU in
Zevenheuvelenloop
Legmeervogels E 14
winnen duidelijk
Uithoorn – Zaterdag jl moesten
de jongens van de E 14 thuis tegen
NFC Brommer E5 spelen.
Reeds in de 2e minuut scoorde
spits Lars Veenhof op voorzet van
rechtsmidden Jeffry van Schaik, gevolgd door een doelpunt van rechtsvoor Deniz Gijsel. Beide spelers bleken er vandaag zin in te hebben.

Schaik die de spits voorzag van een
mooie voorzet, welke op zijn beurt
deze wist om te zetten in een juweeltje van een doelpunt.

Het scorende tweetal werd later
vergezeld door Jeffry van Schaik.
Het drietal zorgde voor acht doelpunten in de eerste helft. Zij werden
voortdurend voorzien van prachtige
assists, welke werden opgebouwd
vanuit de verdediging.

Verscheidene malen afgetroefd door
een snelle tegenstander, besloot hij
dat het genoeg was. Aangemoedigd
door een strenge maar trotse vader, wist Jimme geregeld een mooie
voorzet te geven, helaas niet verzilverd door zijn teamgenoten.
Ook Rémon van Schooten - feitelijk een verdediger van nature, maar
nu ingezet op het middenveld - wist,
tezamen met middenvelders Danny

De laatste man Ties Schukking
wist een mooie opbouw te forceren
over rechts, aangenomen door Van

Linksvoor Jimme Karstens , vorige
week nog goed voor maar liefst 12
treffers, kwam deze keer moeizaam
op gang.

Spit en Ramon Koch, de tegenstander flink te verwarren en vaak af te
troeven met mooi technisch voetbal.
De tweede helft bleek de tegenstander plots voorzien van een bijzondere speler van uitmuntende klasse.
Deze rechtsvoor presteerde het
meerdere malen drie, vier man te
passeren van LMV, maar wist deze acties niet te verzilveren. Niet in
de laatste plaats door een wederom excellerende keeper Thom Luttenberg.
Ondanks een viertal corners op een
rij van NFC, wist LMV een tegendoelpunt te voorkomen. Sterker nog,
Deniz van Gijsel sleepte er nog een
doelpunt uit, waardoor de eindstand
op 9-0 werd gebracht.

Selectie wedstrijd turnen
in Uithoorn

Uithoorn - Zaterdag jl. was de eerste turnwedstrijd van dit seizoen.
De organisatie van deze selectie
wedstrijd was in handen van VDO
Sport Uithoorn. Er deden in totaal 5
verenigingen aan mee.
ODI uit Leimuiden Kwiek uit Nieuwveen. De zevensprong uit Zevenhoven, DWS uit De Kwakel en VDO uit
UIthoorn.
In totaal deden hier 70 meisjes aan
mee in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.
De onderdelen waar op gewerkt
werd waren de balk de brug en als
sprong de mini trampoline met dikke
mat. Als eerste startten de jongste
20 deelneemster in het niveau 13/12.
Zij begonnen vol overgave aan hun
oefeningen. De uitslag hiervan was
op de vierde plaats Femke Janmaat
van de zevensprong op de derde Eva
Bolmeijer van Kwiek, tweede Amber
Uijttewaal van Kwiek en op de eerste plaats Sarah van de Vlugt ook
van Kwiek. In de tweede ronde waren er 22 meisjes die in niveau 12/
11 turnde. Deze oefeningen worden
weer iets uitgebreider en moeilijker
en ook waren ze hier een ruim een
uur hun uiterste best aan het doen.
De uitslag hiervan is: vierde Nadine
Heemskerk van Kwiek, op de derde plaats Silke Ravesloot [kwiek]
de tweede plaats Sanne Brugman
Van de Zevensprong en op de eerste plaats Kimberly Duijnisveld van
Kwiek. In de laatste rond kwamen 2
groepen [28 meisjes] aan de beurt
in het niveau 11/10 en 10/9. Ook
hier werd er op de onderdelen hele
mooie cijfers gehaald. Het moeilijkste onderdeel de balk was voor alle
turnsters echt weer een beproeving.

Bij dit onderdeel haalde in dit uur
Nikki Webbers en Chanice Veenhof
het hoogste cijfer een 7.30. Verder
zijn er op de brug en met de sprong
hoge cijfers gescoord. De uitslag in
deze ronde is van niveau 11/10 op
de derde plaats Julia Visser (ODI)
op de tweede Nikki Webbers ( VDO)
en de eerste plaats Denise Wijfjes

Van Kwiek]. Bij het hoogste niveau
eindigde op de derde plaats Jip Mukanay van VDO op de tweede Lisa
Boere (zevensprong] en op de eerste plaats Eva Lubbers (VDO).
Het was een leuke ochtend met gezellig veel publiek wat ook voor de
turnsters leuk is.

Uithoorn - Temidden van de tienduizenden loopsters en lopers waagden ook 16 leden van AKU zich aan
de loop rondom Nijmegen.
Het verwisselen van de Hollandse
polder voor het Gelderse heuvelland geeft steeds weer een aparte
dimensie aan de 15 km. wanneer
je voor je het lange lint deelnemers
omhoog ziet kronkelen.
Theo Noij was deze keer de snelste
van de groep in een prima 1.07. precies. Ook Nan van den Berg presteerde uitstekend met zijn 1.09.44

eveneens als de eerste AKU dame,
Margreet van der Wilt, die slechts
1.11.45 nodig had. Harry Schoordijk
hield deze maal de Kwakelse kleuren hoog met een snelle 1.14.35.
evenals Wil Voorn die dat hier voor
de dames deed in 1.15.13.
Arie en Atie van Oostveen vertegenwoordigden Nes a/d Amstel en konden “voor de kramen langs”met hun
1.14.07 om 1.17.20. Elisabeth van
den Berg, voor het eerst weer in actie na haar blessure, deed het voortreffelijk in 1.16.03.

Edwin Oud bleef keurig onder de
één twintig met zijn 1.18.01, ruim
voor Kees van Diemen die 1.24.36
nodig had, maar wel wat jaartjes
ouder is.
Jan Honhoff was de snelste van
het volgende AKU groepje met zijn
1.27.15, waarmee hij Jordi Wouda,
1.28.29 Jeroen Breggeman 1.28.41
(PR) en Sjoerd en Gerda Deibert,
1.28.53/1.28.54 versloeg.
Hekkensluiter van AKU was Maarten Breggeman die 1.30.58 over de
zeven heuvels deed.

Schaken

Matige resultaten
Amstelteam
Uithoorn - In de 2e ronde van de
SGA-competitie hebben de Amstelteams zich enigszins gerevancheerd voor de slechte resultaten
in de vorige ronde.Amstel 1 en Amstel 3 speelden gelijk, het 2e team
verloor echter opnieuw. Het eerste
team speelde in een uitwedstrijd tegen MSK in Muiderberg met 2 invallers aan de borden 7 en 8. Deze
invallers Simon Veldhuijzen en Jan
van Willigen konden helaas geen
potten breken en gingen tamelijk
kansloos ten onder. Simon speelde
het verdachte Siciliaanse gambiet (
1 e4 c5 2 b4 ), kreeg geen compensatie en verloor in het middenspel
veel materiaal en vrij snel de partij.
Jan ging via de a-lijn ten onder, een
vrijpion gesteund door torens en
sterke loper waren teveel voor hem.
Aan bord 6 neutraliseerde Cora van
der Zanden een felle aanval en behaalde een correcte remise. Bord 5
Ysbert van Hoorn hield steeds druk
op de zwarte stelling ,waardoor de
vijandelijke stukken zich niet goed
konden ontwikkelen. Ysbert profiteerde optimaal en won fraai. Stand
2.5- 1.5 voor de thuisclub.
Topborden
De Uithoornse topborden waren
ondertussen in een hevige strijd gewikkeld en naderende tijdnood en
moeilijke stellingen beloofden een
spannend slot . Dawood Asfar , aan
bord 2, stond iets minder maar had
veel meer tijd. Hij won door tijdsoverschrijding van de tegenstander. 3e bordspeler Mirza Bro werd
in een dichtgeschoven stelling op
de koningsvleugel overlopen en gaf
op toen mat niet te voorkomen was.
Stand 3.5-2.5 in het nadeel van de
Amstel. De resterende partijen van
Henk Elserman (bord 4 ) en Piet
Geertsema (bord 1 ) moesten de
beslissing brengen. Henk had een
gevaarlijke aanval van zijn tegenstander goed opgevangen, counterde alert en won in de tijdnoodfase een stuk en even later de partij.
Aan bord 1 miste Piet in een hectische uitvluggerfase de winst en

moest in remise berusten. Het werd
zodoende 4-4, een uitslag waarmee
het verzwakte Uithoornse team niet
ontevreden mocht zijn.
Amstel 2
In een uitwedstrijd tegen het sterke Caïssa 5 in Amsterdam bleek het
klasse verschil tussen beide teams
wel erg groot. Het werd tenslotte 53 voor de Amsterdammers , na een
4-0 voorsprong.
Bord 1 Jeroen Smit, die de laatste tijd erg weinig speelt, kwam er
in een moeilijk eindspel niet aan te
pas. 4e bordspeler Jan Röling kreeg
het z.g. Koningsgambiet tegen zich
en wist daarmee niet goed raad, in
deze opening gaat het dan meestal snel mis. Zo ook hier. Aan het 3e
bord overzag Simon Veldhuijzen het
een en ander, hij verloor materiaal
en de partij .Dat overkwam ook Michiel Spook, die een kwaliteit verloor en daarvoor niets terug kreeg.
Stand 4-0 voor Caïssa en een debacle dreigde voor Amstel 2. De tegenstander van Dies Bouterse wilde
toen wel remise, de zege was daarmee binnen .In een gelijke stelling
was er ook niet veel eer meer voor
Dies te behalen Het aanbod werd
daarom geaccepteerd.
Hierna kwamen er tenslotte toch
nog enkele positieve ontwikkelingen voor Amstel 2. Eerst accepteerde Jan van Willigen aan bord 6 remise in een zeer onduidelijke stelling,
waarna alsnog 2 Uithoornse winstpartijen genoteerd konden worden. Martin Steunebrink ( bord 7 )
liet zijn h-pion promoveren en voorkwam dit bij de f-pion van zijn tegenstander. Hij won daarna snel.
Toen Henk van Lonkhuijzen aan bord
8 in een moeilijke stelling materiaal
won en zijn tegenstander door de
vlag zag gaan, werd de totaal uitslag
nog enigszins dragelijk: 5-3.
Amstel 3
Dit duel tegen het tweede team van
Isolani uit Amsterdam-Zuidoost had
beslist gewonnen kunnen worden.
Enkele Amstelspelers misten ech-

ter goede kansen op de winst. Topbord Carel Kok vergiste zich in de
opening, raakte een kwaliteit kwijt
en verloor kansloos. Aan bord 2
werd bij Jan van Ommeren in een
ongeveer gelijke stelling remise gegeven. Derde bordspeler Henk van
Lonkhuijzen miste in de slotfase een
mat in 2, waarna het remise werd.
Aan bord 4 speelde Joop Veldhuijzen een zeer goede partij, hij offerde verrassend zijn dame op h7 en
gaf met een toren op h3 mat. Bravo Joop!
Jan Röling ( bord 5 )miste de winst,
hij kon met een dubbel torenoffer
bijna onsterfelijk worden, zag het
echter niet en verloor nog. Aan bord
6 liet Mark Meijerink zich al kort na
het begin aftroeven, een snelle nederlaag was het resultaat. Stand 24, maar de redding was nabij .Anton
Lusthof aan bord 7 veroverde een
belangrijke centrumpion, won later
nog een stuk en incasseerde daarna snel het punt. Invalster Marijcke
van der Wal liet zich door haar erg
onrustige tegenstander niet afleiden
en won gedecideerd. Eindstand 4-4.
School
Leuk nieuws uit de jeugdafdeling,
want tijdens het basisscholenkampioenschap van de regio Amsterdam ( de SGA ) werd in de F-groep
Aryan Niknammaleki kampioen.
Er deden 5 Amstel jeugdspelers mee
aan dit gigantische jeugdfestijn.
In de E-groep waren dat Jasper Peeters en Koen van der Vlugt, in de Fgroep Aryan Niknammaleki en in de
G-groep David van Boxtel en Tim
Peeters. Jammer genoeg haalde
Koen de finale niet, maar de overigen wel. David scoorde 4 uit 7, Tim 3
uit 7, ze vielen helaas net buiten de
prijzen. In de E-groep behaalde Jasper ook 3 punten.
Aryan scoorde 6 uit 7 en werd zo de
terechte kampioen. Mooi werk, Aryan en van harte gefeliciteerd !!!
Alle uitslagen en verslagen vindt u
op de Amstelsite HYPERLINK “http://www.amstelschaak.nl”
www.
amstelschaak.nl
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Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude
organiseert vitaliteitsdag op
Veenlandencollege

In de keuken werden intussen
door een groep Rotarians
voorbereidingen getroffen voor
een gezonde, smakelijke lunch.
De lunch werd gesponsord
door diverse winkeliers. In
Vinkeveen zorgde Super de Boer
voor broodjes, de Vinkeveense
Groentehal voor fruit en groente
en poelier De Haan voor heerlijke
Rond negen uur in de ochtend kipvleeswaren. Een vijfde van de
was het één en al bedrijvigheid brugklassers komt uit Abcoude
in de aula van de school. Voor en daarom leverde Albert
de informatiemarkt richtten zes Heijn Abcoude
lekkere kaas
sportverenigingen hun kraampjes en keurslager Pouw heerlijke
in. Om half tien luidde de bel voor vleeswaren. Voor een gezonde
de eerste ronde en verdrongen dorstlesser zorgde Campina. Niet
ruim vijftig brugklasleerlingen zich alleen de brugklassers, maar de
rond de kraampjes. Het was goed hele school werd getrakteerd op
opletten geblazen, want na afloop een gezond drankje. Zo werd de
van de markt wachtte de leerlingen lunch een kleurrijk succes, ook al
een pittige quiz. De sportclubs miste een enkeling de mayonaise!
hadden vragen bedacht, zoals:
“Wat is het verschil tussen een Deze dag hoefden de docenten
zeekano en een vlakwaterkano?” niet te corrigeren. De quiz werd
(kanovereniging de Ronde Venen) nagekeken door vier mensen van
“Over hoeveel ronden gaat een de Rotary. Na een nek-aan-nekklassieke
marathonwedstrijd race waren er cadeaubonnen
op kunstijs voor de heren?” voor de winnaars.
(ijsclubs Abcoude, Baambrugge
en Vinkeveen). Wat is de snelheid Na de lunch begon het
van
een
badmintonshuttle, middagprogramma
en
dat
geslagen door een topspeler?” betekende actie. De Rotarians
(badmintonvereniging Kwinkslag) waren erg blij met de deelname
‘Wat is een tumblingbaan?” aan deze dag van PK-sport en
(sportvereniging Veenland) en Mastwijk tae-kwon-do.
“Wat is het belangrijkste doel van In de gymzaal kregen de
gymnastiekvereniging Atalanta?” brugklassers een clinic tae-kwonDan was er ook nog een kraam, do, onder de bezielende leiding
waarin informatie werd gegeven van Cor Mastwijk. Vervolgens
over gezonde voeding. Wie goed moest er bij PK-sport ook nog een
luisterde, kon antwoord geven op uurtje hard worden gewerkt aan
de daarover gestelde vragen.
de conditie.
Intussen was de andere helft
van de leerlingen actief in het Dankzij de medewerking en
computerlokaal, waar aan voeding inzet van velen kan Rotaryclub
gerelateerde spelletjes konden Vinkeveen-Abcoude terugkijken
worden gespeeld en informatie op een zeer geslaagde dag.
kon worden gezocht op diverse Zij hopen van harte dat de
websites. Na een uur wisselden brugklassers zich deze dag nog
de groepen.
lang zullen herinneren.
Op woensdag 14 november heeft
Rotaryclub Vinkeveen/Abcoude in
samenwerking met het Veenlanden
College Vinkeveen en PK-sport
een vitaliteitsdag georganiseerd
voor de brugklassers met als doel
de leerlingen bewust te maken van
het belang van gezonde voeding
en bewegen.
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Voor kinderen met een leesprobleem

Wethouder Oudshoorn
opent Makkelijk Lezen Plein

Gemeente Uithoorn gaat
huisvuil anders inzamelen
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
slaat met ingang van 1 januari 2008
een nieuwe koers in met het ophalen
en verwerken van huisvuil en tuinafval. Vanaf die datum zal huisvuil
niet meer gescheiden worden ingezameld. De GFT-bak verdwijnt. Er
komt één nieuwe 240 liter container
voor al het huisvuil die bovendien
zal worden voorzien van een ingegoten chip. De bedoeling is dat het
hele systeem wordt gedigitaliseerd.
Tuinafval wordt nog wel afzonderlijk
ingezameld met dien verstande dat
het dan voornamelijk gaat om takken en afgevallen blad. Daar komen
aparte voorzieningen voor. De gemeente draagt zorg voor de afvoer.

In januari zullen de bestaande oude
containers worden ingezameld voor
recycling. In ruil daarvoor krijgt iedereen een nieuwe. Verder zullen er
ondergrondse vuilstortplaatsen bij
hoogbouw komen. Het huisvuil zal
bovendien door een andere inzamelaar worden opgehaald, namelijk
AVR Van Gansewinkel uit Amsterdam. Tot nu toe werd deze activiteit
door de vuilophaaldienst van de gemeente Amstelveen uitgevoerd.
Eén en ander ligt ten grondslag aan
de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van huisvuil en afvalverwerking door het Afval Energie Bedrijf
in Amsterdam waar de gemeente haar huisvuil laat storten. Vorige

week donderdag 15 november bezocht een delegatie van de gemeente onder aanvoering van wethouder
Maarten Levenbach op uitnodiging
van het AEB dit bedrijf.
Hier werd het gezelschap ontvangen
en verteld hoe een en ander in zijn
werk gaat, wat de voordelen voor
het milieu zijn en hoe uit het huisvuil duurzame energie wordt geproduceerd. Op de foto worden leden
van de delegatie in beschermende
kleding door de afvalverwerkingfabriek rondgeleid. In onze krant van
volgende week zullen wij uitgebreid
op de nieuwe manier van afvalinzameling en -verwerking terugkomen.

Kinderkoor Op-Maat zoekt
pianist en nieuwe leden

Uithoorn - Vanaf afgelopen vrijdag
16 november kunnen kinderen met
een leesprobleem terecht op het
Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek Uithoorn. Donderdagavond
werd het Plein geopend door wethouder Oudshoorn met aansluitend
een lezing door deskundige Nanda
Geuzebroek. Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen
en spellen. Dit zijn meestal kinderen
met dyslexie, een aangeboren handicap die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen,
zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen
leesproblemen ontstaan.
Niet leuk
Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk, omdat
het hen te veel moeite kost. Krijgen
deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze
gaan onderpresteren. Vaak komen
de kinderen dan in een onderwijstype terecht dat geen beroep doet
op hun feitelijke vermogens. Het
is daarom belangrijk dat hun probleem al vroeg wordt herkend en
erkend. Dan pas kan gericht worden gewerkt aan ondersteuning:
vanuit school, maar ook vanuit de
bibliotheek, met het Makkelijk Lezen Plein.
Aangepaste collectie
Op dit Plein staat een selectie van
boeken, dvd’s, cd-roms en andere
media, speciaal voor kinderen die
lezen moeilijk vinden. Maar ook ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen. Voor de kinderen zijn er boeken geselecteerd
waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld
het lettertype en de lay-out, die vanaf het begin spannend of grappig
zijn. De bibliotheek biedt hulp bij het
kiezen van leuke leesboeken met als
doel om het plezier in het lezen weer
terug te brengen.
Bovendien biedt het Plein ook informatieve media, zodat kinderen met
leesproblemen er ook terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. De bibliotheek kiest hierbij
niet alleen voor media waarin geschreven tekst staat, maar ook voor
media in beeld en geluid. Voorbeelden hiervan zijn informatieve dvd’s
en cd-roms.

Opening
Het Makkelijk Lezen Plein werd op
donderdagavond 15 november geopend door wethouder Oudshoorn.
Aansluitend was er een lezing van
de Consulent van het makkelijk lezen plein uit Haarlem, Nanda Geuzebroek.
De lezing ging over het makkelijk
lezen plein en over leesbevordering
voor kinderen met leesproblemen.
De lezing werd bezocht door ouders, leerkrachten en logopedisten.
Zij gaan nu de kinderen enthousi-

ast maken voor het makkelijk lezen
plein.
Meer informatie
Op de site www.makkelijklezenplein.nl is meer informatie te vinden.
De site, bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten, bevat een overzicht van media die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, tips om kinderen aan
het lezen te krijgen of te ondersteunen bij het leren en links naar sites
over leesproblemen.

Bijna 100 ondernemers
aangesloten bij de SBBU

Uithoorn - Het kinderkoor Opmaat is op zoek naar een nieuwe
pianist(e) en naar nieuwe kinderen
die graag met het koor mee willen
zingen.
Kinderkoor Op-maat een koor dat
de gezinsvieringen in de Emmausparochie muzikaal opluistert.
Zij repeteren op de woensdagavond

van 18.45 tot 19.45 u, en zingen eens
per 4 à 6 weken in een viering,
in de kerk aan de Schans of in de
Burght. Het koor bestaat nu uit 25
kinderen maar omdat niet altijd iedereen er is zoeken Ze versterking.
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom, en kunnen gerust eens

een keer op de oefenavond komen
kijken of ze het leuk vinden!
De huidige pianiste gaat na heel veel
jaren trouwe dienst weg, dus zijn ze
op zoek naar een nieuwe pianist(e).
Kun je goed piano spelen en lijkt het
je leuk om dit kinderkoor te begeleiden, neem dan contact op met Ireen
van Bijnen, tel: (0297)534603.

Pippi Langkous was bij
bieb in Uithoorn
Uithoorn - In het kader van Astrid Lindgren 100 jaar werd er vrijdagmiddag een drukbezocht Pippi
feestje gehouden in de bibliotheek
Uithoorn.
Samen met Pippi bekeken de fans
een film over Pippi zelf. Tussendoor
werd er lekker gesnoept.
Een aantal kinderen had voor de
gelegenheid ook een pippi trui aan,
pippi knuffels mee of vlechtjes in
hun haar. (zie foto)

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Uithoorn – Vorige week vond er
een evaluatie plaats van de resultaten van de SBBU (Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn). Dit is een
stichting van ondernemers voor ondernemers met als doelstelling een
veilig(er) ondernemersklimaat te realiseren. Arjen Roos, bestuurslid van
de SBBU, maakte de cijfers bekend
van de onlangs gehouden enquête
onder 300 ondernemers. Een grote
meerderheid van de ondervraagden
was tevreden over de diensten die
door de SBBU worden georganiseerd evenals door het beveiligingsbedrijf VMB uit Mijdrecht.
Het bleek dat een deel van de ondernemers al gebruik maakte van
aanvullende diensten zoals opening
en sluitingsronden. Het andere deel
overweegt dat in de toekomst te zullen doen. Uit diezelfde enquête is
ook gebleken dat er belangstelling
bestaat voor het aanbieden van collectieve inkooptrajecten waarmee de
ondernemers mogelijk besparingen
kunnen realiseren. Dat houdt dan
in gezamenlijke inkoop van energie,
vuilafhaaldiensten maar ook Arbodiensten en stage/trainingsmogelijkheden. Over dit punt zal onderzoek plaatsvinden aldus Arjen Roos.
Op dit moment zijn bijna 100 ondernemers aangesloten bij het collectief. Wat wel een doorn in het oog is
zijn de ‘free riders’, degenen dus, die
niet zijn aangesloten bij het collectief maar wel meegenieten van de

door anderen betaalde surveillancediensten. Communicatie is een belangrijk speerpunt.
Inbraken
Als tweede spreker nam wijkteamchef Hans Netz het woord. Belangrijk is dat het aantal inbraken of pogingen daartoe is gedaald en wel
van 74 inbraken in 2006 naar 47
dit jaar. De samenwerking met de
SBBU en de VMB ervaart de politie als positief. “Voor zover de wet
dit toelaat zijn wij elkaars ogen en
oren” vond Hans Netz. Voor hem
zijn de speerpunten veilig ondernemen en leefbaarheid dus verlichting,
openbaar groen en zwerfvuil. In augustus is een intentieverklaring getekend tussen ondernemers, politie
brandweer en gemeente dat leidt tot
een uitgebreid onderzoek in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Op dit moment zijn adviseurs van
MKB Nederland en het Hoofdbedrijfsschap voor de detailhandel doende geheel Uithoorn en De
Kwakel in beeld te brengen. De laatste spreker was Oscar Tieman van
de VMB, die over de ervaringen van
de surveillances sprak. Er zijn gelukkig veel loze alarmmeldingen geweest maar helaas ook meerdere
malen sprake van inbraken en zijn
door de surveillanten noodbeveiligingen aangebracht. Incidenteel is
er sprake van fysiek geweld.

Gratis winterinspectie
bij Nissan Auto Benelux
Bovenkerk - Nissanrijders kunnen
zaterdag 24 november hun auto gratis laten inspecteren voor de winter
bij Auto Benelux in Bovenkerk. Normaal kost deze inspectie 24,50 euro.
Bovendien krijgt iedereen die een
inspectie laat uitvoeren twee leuke verrassingen. Een wintercheck
is geen overbodige luxe. In de wintermaanden heeft een auto meer te
verduren dan in de andere seizoe-

nen. Banden, remmen, schokbrekers, stuurinrichting, verlichting, accu en koel- en ruitensproeiervloeistof, alles wordt kosteloos grondig
nagekeken op 24 november, terwijl
de klant geniet van een lekkere kop
warme erwtensoep. Na de inspectie
ontvangen Nissanrijders de Nissan
Winterservicecard. Die geeft in heel
Europa recht op gratis hulp bij pech
of een ongeval. 10 % korting op re-

Aanwezig zijn
“Permanent aanwezig zijn is wel een
must”, aldus Tieman. “Dat draagt ook
bij tot het gevoel van veiligheid, niet
alleen op het bedrijventerrein maar
in heel Uithoorn”. Volgens deze is de
korte aanrijdtijd van enkele minuten
na een alarmmelding van groot belang zodat niet het hele pand wordt
leeggeroofd. De toehoorders waren
erg tevreden en vroegen zich af hoe
het met de uitbreiding van het deelnemersbestand staat.
Volgens de SBBU neemt het aantal
deelnemers nog steeds toe en is dit
een garantie voor een succesvolle
toekomst. Voor ondernemers in De
Kwakel zal er begin volgend jaar opnieuw een mogelijkheid komen om
deel te nemen.
De bedoeling is dat daar vanaf het
tweede kwartaal 2008 ook een permanente surveillance gaat rijden.
Er zal een onderzoek plaatsvinden
naar de mogelijkheid van deelnemers buiten de regio zoals in Vrouwenakker en op de Zijdelweg. Men
blijft het belangrijk vinden dat er
ook surveillance is op zaterdagmiddag: ”Omdat er nog veel stille plekken zijn die wel degelijk aantrekkelijk zijn voor het inbrekersgilde”,
was de algemene opinie. Een goede
start voor de SBBU die zoals het er
nu naar uitziet waarschijnlijk in de
toekomst alleen nog maar groter zal
worden.
paraties. Mocht de winterinspectie,
een onderhoudsbeurt of APK aanleiding geven tot een reparatie dan
ontvangt de klant hierop 10 % korting op zowel onderdelen als arbeidsloon. Deze actie geldt exclusief
bij Auto Benelux in de maanden november, december en januari. Bovendien krijgt iedereen gratis een
winterpakket ter waarde van 10 euro. Behalve de 10% actie heeft Nissan Auto Benelux nog tal van andere gunstige aanbiedingen.
Onder meer accu’s, ruitenwisserbladen, winterbanden, sneeuwkettingen, en dakdragers zijn tijdens de
Winterweken zeer aantrekkelijk geprijsd.
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Trekvogel kampioen
Cruyff Court toernooi

ERA Makelaardij Van der
Helm steekt CSW B1 in
het nieuw
Wilnis - Zaterdag was het zover dat
CSW B1 hun nieuwe wedstrijdkleding van ERA Makelaardij Van der
Helm in ontvangst mocht nemen. De
kleding werd hoogst persoonlijk uitgereikt door de heer Van der Helm
zelf. Om het geheel compleet te maken kwamen daar ook nog tassen
bij. Een en ander helemaal in lijn
met de nieuwe kledinglijn van CSW.
CSW B1 ziet er weer keurig uit en
kan met vertrouwen verder bouwen
aan de toekomst.
Sportief gezien verloopt het nieuwe
seizoen nog niet zo succesvol voor
de B1. Na het kampioenschap in de
2e klas is de B1 dit seizoen gepromoveerd naar de 1e klas. In de 1e
klas ligt het niveau beduidend hoger
dan in de 2e klas. Het is voor de B1,
welke uitkomt tegen gerenommeer-

de clubs, nog even wennen. De laatste wedstrijden is er een opgaande
lijn waar te nemen, doch ontbreekt
het ons nog wat aan geluk en moet
de B1 vaak in de 2e helft het onderspit delven. Zo ook vorige week zaterdag waarbij we tegen Voorland B1
uit Amsterdam in de eerste helft op
voorsprong kwamen en zelf kansen
hadden de voorsprong verder uit te
bouwen. Doch het ontbrak ons ook
nu weer aan geluk en de bal wilde
naar niet in het doel belanden. Naar
verloop van tijd treedt dan de oude
voetbalwet weer in werking en weet
de tegenstander via counters wel te
scoren. In de 2e helft verliezen we
de grip op de wedstrijd en kan de
tegenstander de score verder opvoeren. Uiteindelijk staat er bij het
laatste fluitsignaal een 1 – 7 stand

Mijdrecht - Het team bestaande uit
Aäron, Akeo, Alex, Anouar, Lennart,
Louis, Jens, Niels, Tim, Rasid en Yoran versloeg in de voorronde de
schoolteams van de Jozef-, Twistvliet- en Eendracht en speelde gelijk tegen de Proosdij. De finale van
dit 1e Cruyff Court toernooi moest
gespeeld worden tegen de jongens
van de Schakel, een geduchte tegenstander want zij hadden tot dan
toe alles gewonnen. Technisch sterk
en schotvaardig stond het binnen
10 minuten 3-0 voor onze jongens.
Door goed verdedigen en fantastisch keepen lukte het de Schakel
niet om meer dan 1 goal te scoren,
waardoor de eindstand 3-1 werd.
Een fantastische prestatie, die in het
voorjaar tijdens de landelijke finale in Amsterdam hopelijk herhaald
wordt. We houden u op de hoogte!

op het scorebord, enigszins geflatteerd gezien de nodige kansen welke we nog gehad hebben.
Bij deze wil CSW Makelaardij Van
der Helm heel hartelijk danken voor
de prachtige wedstrijdkleding en de
fraaie tassen. De B1 van CSW ziet er
zo weer verfrissend uit en kan zich
qua uitstraling weer meten met de
tegenstanders.
ERA Makelaardij Van der Helm is
een jong en dynamisch makelaarskantoor gelegen in Wilnis. Makelaardij Van der Helm staat borg voor
kwaliteit en zoekt voortdurend naar
noviteiten om hun portefeuille onder
de aandacht te brengen. Resultaat
en aandacht staan voorop in hun
werkwijze.

V.l.n.r.: Toon Blok, Pieter Vink, Michiel Kraan, Raymond van Meenen en Kevin Blom

Themabijeenkomst
“Scheidsrechters winnen!!”
zeer geslaagd
De Ronde Venen – De afgelopen
week heeft de scheidsrechterscommissie een themabijeenkomst georganiseerd. Raymond van Meenen
van de KNVB kwam een videopresentatie houden. Ook had hij twee
andere betaaldvoetbalscheidsrechters meegenomen om wat te vertellen over het scheidsrechtersvak. Dat
waren FIFA-scheidsrechters Pieter
Vink en Kevin Blom.

Na eerst een stukje over het fluiten
in het algemeen te hebben verteld
werden er aan de hand van enkele
videobeelden wat voorbeelden gegeven over de directe en indirecte vrije schop. Na een korte onderbreking is er nog een spel met gele
en rode kaarten gespeeld. Iedereen
kreeg een rode en een gele kaart en
moest na het zien van een videofragment beslissen wat voor straf

er toegepast moest worden. Na dit
alles was er nog tijd om vragen te
stellen aan de heren scheidsrechters.
De meest originele vragen kwamen
aan bod. Van vragen over hoe men
is begonnen met fluiten tot de sponsoring van scheidsrechters.
Het was een zeer geslaagde avond
waar zowel jong als oud ontzettend
veel van heeft geleerd.

Duikvereniging Diving 4 Fun
Vinkeveen bestaat 2 jaar!

Minirettes V.I.O.S. katachtig goed
Mijdrecht - Goed nieuws vanuit de
majoretteafdeling van V.I.O.S. In het
Zeeuwse Heinkenszand behaalden
de minirettes een eerste prijs. Een
mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen.
Het was zaterdag 10 november
vroeg uit de veren. Al om half zeven
verzamelde zich een grote groep
minirettes en 4 majorettes in clubgebouw De Notenkraker. Om 7 uur
vertrok de groep met supporters
richting Heinkenszand om daar voor
de laatste keer dit seizoen de show
Cats de wedstrijdvloer op te gaan.
De laatste paar weken was er hard
gewerkt om iedereen de show te leren, want drie meisjes gingen vandaag voor het eerst de vloer op; Ilse,
Mariëlle en Dayla.
In Heinkenszand aangekomen werd
er snel omgekleed en geschminkt
en mochten de dames om half elf de
vloer betreden. Zelfverzekerd liepen
ze de vloer op en zetten een mooie
show neer.
De vloer werd goed gebruikt. Dat
is toch best lastig, omdat de oefenruimte in het clubgebouw te klein is
om je net zoals op de wedstrijdvloer
te kunnen verplaatsen. Met een tevreden gevoel kwamen de meiden
de vloer af en kon er gekeken gaan
worden naar de shows van de concurrentie.

Jeugd
Om één uur was het opstellen voor
de prijsuitreiking. In totaal waren er
6 groepen in de Jeugd 2 Basis. De
meiden behaalden met 80,33 punten een EERSTE prijs en werden
daarmee 2de in hun klasse.

V.I.O.S. hebben het goed gedaan.
Zowel de majorettes als de minirettes haalden dit seizoen een eerste
prijs. En trainster Chantal en haar
duo-partner Bastiënne Steeman
moeten nog even stevig aan de bak
voor het N.K.

Super gedaan! De trainsters, Petra
Faas en Chantal de Groot, glommen
van trots.
Het wedstrijdseizoen is nu helemaal
afgelopen en de majorettes van

Dat wordt op 15 december in de
Veluwehal in Barneveld gehouden.
Chantal doet daar zowel solo als met
haar wedstrijdpartner een gooi naar
het Nederlands Kampioenschap.

De Ronde Venen - Diving 4 Fun
Vinkeveen bestaat 2 jaar en heeft
dat gevierd met duikvakanties naar
Indonesië en Malta. Veel leden hebben aan deze speciale activiteit
deelgenomen. Inmiddels heeft de
vereniging 35 leden, die allen gebrevetteerd zijn van openwaterduiker tot divemaster of instructeur.
De vereniging duikt ieder weekeinde met de eigen boot op de Vinkeveense plassen en is volledig selfsupporting.
De vereniging is in het bezit van een
eigen compressor om de flessen
te vullen en een zelf omgebouwde clubbus waar we iedere vrijdagavond gezellig bij elkaar komen om
wat te drinken.
Ervaren
Beginnende, gevorderden en ervaren duikers kunnen bij ons lid worden. Natuurlijk kan je ook eens komen proefduiken om te zien of het
je bevalt en of het wat voor je is om
geregeld op de plassen te duiken.
De voordelen zijn onbeperkt duiken,
gratis flessen vullen en meegaan op
de jaarlijkse clubvakanties over de
hele wereld.
De vereniging organiseert daarnaast nog veel duiken door heel Nederland en de Noordzee. Spreekt dit
je aan kijk dan eens op onze website en spreek af om mee te gaan. Wij
duiken het hele jaar door!!
Nieuwe leden zijn welkom bij onze
vereniging. Bel met 06-42041590 of
zoek contact via de website
www.diving4funvinkeveen.nl
De vereniging hoopt nog vele veilige
en vooral plezierige duikvaarten te
maken. Wij heten tenslotte niet voor
niets Diving 4 Fun.
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Verlies voor Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag jl. speelde Atalante D2 tegen Keistad uit Amersfoort. De gele equipe had voorgaande 2 wedstrijden teleurstellend verloren, de laatste wedstrijd
was zelfs tegen de nummer laatst.
De dames hebben zelf gekozen voor
het Amersfoortse district met sterkere tegenstanders maar inmiddels
staan ze op een 9de plaats en punten zijn welkom om uit de degradatie zone weg te blijven. Ze zijn pas 6
van de 22 wedstrijden op weg, maar
beter vroeg in actie dan te laat.
De fouten moesten eruit, het moest
allemaal secuurder. Aan de andere
kant ook niet de lol in het spelletje
verliezen want daar gaat het toch
om. Er werd goed gewerkt, er waren mooie combinaties en het overweldigende publiek werd kostelijk
vermaakt. Verdeler Annemarie Bakker ging als een trein en lumineuze oplossingen en durfals werden
opgegooid. De meiden van Keistad
waren keisterk. Zo werd regelmatig een hoofdaanvalster in stelling
gebracht zowel voor bij het net als
achterin via de 3m aanval. Aanvankelijk werden de Atalanters keer op

keer verrast, de verdediging stond
niet alert en te ver naar voren. De
eerste set ging weg met 19-25 naar
Amersfoort. Set 2. Vinkeveen kwam
op dreef. Spannende rally’s over en
weer, soms ook erg lang. De teams
waren aan elkaar gewaagd, het was
een mooie strijd. Van coach Feddema kwam de opdracht verder achterin te verdedigen en niet te ver
naar voren te trekken. En dat bracht
resultaat. Steeds beter wist de
thuisploeg de harde smashes van
Keistad te weren en de eigen aanval was dan misschien niet zo keihard, de verdediging was pittig en
de punten op het telbord draaiden
net zo goed voor sommige slimme
tikjes. De tweede set werd met 2522
binnen gehaald. In derde set was
een gelijk beeld als de voorgaande set. Er was voortdurend een gelijkopgaande strijd. Het bleef leuk
en spannend, maar net de kleine
details lukten bij Amersfoort beter
dan bij de thuisploeg, 19-25 tegen.
In de vierde set werd vers bloed ingezet. Jet Feddema en Natalie Jan-

sen zetten het duel op gelijk voet
voort, het niveau was top met sterke kunstjes. Zoals bijvoorbeeld van
Marjan Blenk. Deze nieuwkomer
scoort iedere wedstrijd beter, achterin wordt ze alerter en ook aan
het net vinden haar smashen steeds
vaker direct de vloer bij de tegenstander. Ook Loes Kuijper verleert
haar kunsten nooit, slimme tikjes
over het net of een lekkere aanval
door het midden of via de rechtsback scoren regelmatig. De andere
nieuwkomer Tineke van Oudenallen
groeide ook in de wedstrijd, aanvallend wordt ze steeds meer een solide aanspeelpunt. De laatste leuke
set ging helaas met 22-25 naar Keistad. Het scheelde niet veel. De dames kunnen terugkijken op een lekkere wedstrijd en zijn terug op ritme.
De tegenstanders waren achteraf
blij dat er geen vijfde set kwam. Ze
roemden de pittige, stugge Vinkeveense verdediging.
Nu alleen de punten nog. Vrijdag
spelen de Vinkeveensen uit tegen
dames 4 van Keistad. Zie meer via
www.vv-atalante.nl

Biljarten

Cens 1 en 2 maximale scores
De Ronde venen - De teams van
biljart -en dartscafé Cens waren
de afgelopen week goed op dreef.
Cens 1 verstevigde door de monsteroverwinning haar tweede plaats.
Heel verrassend was de thuisnederlaag van Dio 1 tegen het laag geklasseerde De Kromme Mijdrecht 1.
Deze week zorgde de mindere “biljartgoden” voor de kortste partij en
de hoogste serie.Gerrie Lampo had
maar 15 beurten nodig in zijn partij
en Teus Dam zorgde met een serie
van 10 caramboles voor 32,26% van
zijn te maken punten voor de procentueel hoogste serie. De Vrijheid
moest met 4-5 de eer laten aan De
Schans. Theo Valentijn had maar 22
beurten nodig tegen Nico van Soeren. Rob ten Brink ondervond dat
spelen in de Ronde Venen-competitie heel wat anders is als spelen voor
de bond. Bert Loogman maakte hem
dat in 26 beurten duidelijk.
Nippertje
Bob’s Bar 1 verloor met 4-5 op het

nippertje van De Kuiper/van Wijk 2.
Sponsor Michael de Kuiper van De
Kuiper/van Wijk was in 22 beurten
veel te sterk voor Daniel de Bruin.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 was
ondanks 4-5 kansloos tegen De Kuiper/van Wijk 1. Jan van der Meer en
Aria Dolmans zorgden dat de punten naar Wilnis gingen. De Merel/
Metaal Mijdrecht 1 drukte met 90 De Kromme Mijdrecht 2 weer op
de laatste plaats. John Vrielink won
in een prachtige partij in 18 beurten van Ab Augustin. Cens 1 deed
met 9-0 winst op de Merel/Metaal
Mijdrecht 3 goede zaken. Evert Driehuis, Cor van der Kraats, Ab Siegrits
en Vincent Roeleveld zorgden voor
de maximale score. De Paddestoel 2
verloor nipt met 4-5 van Bob’s Bar 3.
Beide teams bestaan uit jonge spelers en dit zorgt voor de nodige rivaliteit. Een paar opmerkingen op
het wedstrijdformulier tekende een
beetje de sfeer van deze derby. Gerrie Lampoo was het beste tegen de
spanning bestand door een prachti-

ge kortste partij van de week tegen
Theo Hubenet.
Strijd
De strijd tussen Pim de Jager en Tobias Hagenbeek werd na 24 beurten in het voordeel van Tobias beslecht. Cens 2 was als gastheer met
9-0 veel sterker dan De Merel/Metaal Mijdrecht 4. Dio 2 won met 5-4
van De Paddestoel 3. Er werd goed
gespeeld want alle partijen waren
binnen de 30 beurten uit. Hennie
van ’t Hul (foto) had maar 22 beurten nodig. Dio 1 werd in eigen huis
met 4-5 verslagen door De Kromme
Mijdrecht 1.
Alle biljarters kijken vol verwachting uit of dit een eenmalige misser
van Dio 1 is of het begin van een inzinking. Bob’s Bar 2 verloor met 4-5
van De Paddestoel 1. Patrick Gillet
was in 26 beurten Hans Bras duidelijk de baas. Door deze uitslagen is
er deze week geen wijziging in de
competitiestand.

Atlantis heren stelt aanvallend
teleur in eerste zaalwedstrijd
Elfde ronde Denk en Zet
De Ronde Venen - Met belangstelling werd er in de 11e speelronde
uitgekeken naar hoe de heren Broere en Verburg hun verlies in de vorige ronde hadden verwerkt. Beiden
hadden in de vorige ronde prima
schaak laten zien doch gingen met
lege handen naar huis. Waarbij m.n.
het verlies van Cees Verburg wel
heel dramatisch en onterecht was.
Verburg speelde nu tegen Gert Jan
Smit.Beide heren hadden er zin in
maar geleidelijk aan kwam Smit iets
sterker te staan. De 2 wat opgesloten lopers op A7 en B7 werden na
de opmars van pion C5, ineens heel
sterk.Toen pion D5 zich ook nog in
de strijd mengde ontstond er een
onoverwinnelijk centrum. Wederom
verlies voor Verburg, doch gezien
het spel van de wit speler zou het
niet verbazen als hij in de eerst komende wedstrijd a.s.dinsdag tegen
Utrecht weer de volle winst binnenhaalt.
Zwart
Bram Broere overspeelde in de opening Jan de Boer, en dit nog wel met
zwart.Met het paard op G4 en een
loper op C5 ontstond het klassieke
aanvalletje op pion F2. De Boer besloot door L3 de E-pion te geven
waarna hij door snelle ontwikkeling wat initiatief naar zich toe kon
trekken.Broere pareerde echter alles eenvoudig en toen een eindspel
ontstond met een pluspion leek de
strijd gestreden. Jan de Boer toonde zich, zoals zo vaak, echter een
sluw verdediger en toen hij de pion
had teruggewonnen bleek de stelling van Broere kwetsbaar. De witspeler was duidelijk even de draad

kwijt en geheel tegen het partij verloop in ging de Boer met de volle
winst naar huis en verloor dus ook
Broere voor de tweede achtereenvolgende maal.
Piet Harrewijne die dit hele seizoen
al in blakende vorm verkeert speelde nu met wit tegen Drost ook een
solide partij, na een door Drost verzonnen complexe ruil in het midden kreeg Harrewijne wel een dubbelpion op de B-lijn maar dit werd
ruimschoots gecompenseerd door
zijn pionnen stelling op de koningsvleugel. Er werd tot remise besloten.
Bij nadere analyse bleek dat er zelf
nog meer voor wit had ingezeten.
Een torenruil kon geforceerd worden afgedwongen en de verste pion
had dan zelfs de volle winst kunnen
brengen.
Kennis
Renee Appelman bespeelde met wit
Evert Kronemeijer. Zoals Renee opmerkte; Ik studeer niet op schaak, ik
speel op intuïtie, zo verliep de partij
ook. Het gebrek aan openingskennis gaf Kronemeijer een veel betere
stelling, toen hij echter in het verre
middenspel een forse fout maakte
was er voor Appelman zelfs weinig
intuïtie nodig om tot de volle winst
te komen.
Ook een verrassende winst leek erin te zitten voor Cees Kentrop tegen
thierry Siecker. Zoals wel vaker offerde de laatst genoemde te optimistisch een stuk Hierna was echter het hek van de dam, bij toerbeurt
gaven de spelers stukken weg dat
het een lust was. Toen de kruitdampen waren opgetrokken werd be-

sloten tot het roken van de vredespijp. Bij nadere analyse bleek deze
pijp door Kentrop te snel aangeboden, bij wat secuur-maar dit leek
wat veel voor de heren deze avonddoorspelen had Siecker volledig gescalpeerd kunnen worden.
De partijen H.v.d Plas- J.Vrolijk;
J.Smit- F.Weinhandl; en G.TrofB.Vrinzen eindigde allen zoals verwacht mocht worden; respectievelijk winst voor Vrolijk, Smit en Vrinzen. In de praktijk was v.d.Plas zeker gelijkwaardig aan Vrolijk en was
het slechts aan het over het hoofd
zien van een vorkje dat Vrolijk aan
het langste eind trok. Smit maakte
het nog bonter, hij stond glad verloren, toen uw reporter even naar
een andere partij aan het kijken was
bleek Weinhandl echter te hebben
opgegeven. Hieraan moeten forse
black-outs ten grondslag hebben
gelegen.
De partij tussen Trof en Vrinzen
was een van de weinige evenwichtige partijen van de avond,Trof leek
wat ruimer en aanvallender te staan
maar na 18. f5 waren alle problemen
voor Vrinzen opgelost en kwam zijn
stelling volledig tot zijn recht. E.e.a
werd soepeltjes naar winst afgewikkeld.
C.Verburg-G.J.Smit
J de Boer- A.Broere
P.Harrewijne-A.Drost
R.Appelman-E.Kronemeijer
C.Kentrop-Th.Siecker
H.v.d.Plas-J.Vrolijk
J.Smit- F.J. Weinhandl
G.Trof- B.Vrinzen

0-1
0-1
½-½
1-0
½-½
0–1
1-0
0–1

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag is de zaalcompetitie voor Atlantis weer begonnen. Het door Fortis gesponsorde team van Atlantis 1
mocht uit beginnen tegen DOS uit
Westbroek. Atlantis startte in deze eerste zaalwedstrijd met scherp
verdedigend spel. Zij probeerden
optimaal gebruik te maken van de
kleinere ruimte waar je in de zaal
weer mee te maken hebt. In de aanval was het zoeken naar goede kansen.
Dit ging moeizaam en met de gecreëerde kansen werd slordig omgegaan. Het eerste doelpunt was voor
DOS, maar Atlantis volgde met een
doorloopbal van Lisanne van Doornik. Met een mooi schot van Eline
Laaper is Atlantis één keer op voorsprong gekomen. Echter werd er in
de eerste helft door zowel DOS als
Atlantis weinig gescoord. Dit resulteerde in een ruststand van 4-3. Na
een bemoedigende toespraak van
coach Paul Plaatsman begon het
eerste team van Atlantis enthousiast aan de twee helft. Helaas begon DOS beter en zij scoorde binnen korte tijd 3 doelpunten waardoor Atlantis ineens tegen een achterstand aankeek van 7-3. Atlantis

wist daarna nog terug te komen tot
7-5 door twee doelpunten van Jelmer Steen. Voor de laatste vijf minuten werd Auke van der Zijden ingezet op de plek van Jacco van Koeverden Brouwer in de hoop nog een
aantal doelpunten te forceren.
Helaas mocht dit niet meer baten

en werd het eindsignaal gefloten bij
een stand van 8-5 in het voordeel
van DOS. Een lage score voor een
zaalwedstrijd waar 8 tegendoelpunten een goede prestatie is, maar 5
keer scoren veel en veel te weinig
is. Hier is duidelijk ruimte voor verbetering.

Zaterdagvoetbal

Dikke winst voor Argon
Mijdrecht - Argon heeft de wedstrijd tegen hekkensluiter EDO uit
Haarlem ruim gewonnen, na een 41 ruststand werd het uiteindelijk 6-1
voor de thuisploeg. Daarmee kwam
EDO eigenlijk goed weg, want de
gehele wedstrijd kwamen er voldoende mogelijkheden om de score naar de dubbele cijfers te tillen.
Maar doelman Boy de Vet namens
EDO en Niels Verhaar van Argon
waren met fraaie reddingen, in verdedigend opzicht, de smaakmakers
van deze wedstrijd.
In de eerste tien minuten legde Argon de basis van deze overwinning,
met een bliksemstart overdonderde
Argon de EDO defensie, nadat Patrick Berkelaar en Mark Flapper eerste nog stuitte op doelman Boy de
Vet was het na drie minuten Ruben
Kraan die zijn schot in eerste instantie nog zag gestopt maar vervolgens
in de rebound raak schoot 1-0. Even
later verdubbelde Patrick Berkelaar
de voorsprong door met een harde
schuiver in de verre hoek voor de 20 te tekenen. EDO begon nu tegengas te geven, na een kopbal in handen van de keeper was er een goede mogelijkheid voor Damin Damjanic, maar hij schoot voorlangs.

Treffer
Na twintig minuten kwam dan de
aansluitingstreffer, Arno Kensen
ontving de bal op links, nam de bal
ineens op z’n schoen en schoot diagonaal onhoudbaar in 2-1. Argon schrok niet en ging door met
de aanvallende acties, na een pass
van Alan Doorzon scoorde Berkelaar bekeken met een laag schot via
binnenkant paal 3-1. Vlak voor rust
waren er twee mogelijkheden voor
Youri van Adrichem, de eerste mogelijkheid een vrije trap vanaf rand
zestien meter werd slim binnengeschoten 4-1, de tweede poging even
daarna schoof Van Adrichem naast
de doelpaal.
EDO kwam de tweede helft feller uit
de kleedkamer en kreeg het eerste
kwartier een paar goede mogelijkheden.
Damjanic ging alleen op de keeper
af maar kon Verhaar niet verrassen
en ook Kensen zag zijn inzet gekeerd door de Argon sluitpost. Nadat op aangeven van Mark Flapper
de doelpoging van Van Adrichem
naast ging was het even later Patrick Berkelaar die na aangeven van
Garry Fokker voor de 5-1 zorgde.

Wissel
Met nog een klein half uur op de
klok wisselde coach Frank den Oudsten Alan Doorson, Ruben Kraan
en Albert Mens in voor Jimmy van
Veen, Ian Zevenhoven en Lars Sloothaak. Na deze wissels kreeg Argon
nog veel mogelijkheden om de wedstrijd naar dubbele cijfers te tillen.
Eerst was er Jimmy van Veen die alleen op de keeper afging maar De
Vet stopte de bal. Vervolgens was
er inzet van Ian Zevenhoven maar
de verdediging van EDO kon de bal
van de doellijn halen. Ook Alexander Bos haalde van dichtbij uit maar
De Vet keerde de bal met een fraaie
reactie. Aan de andere kant van het
veld moest doelman Niels Verhaar
een inzet van Kensen over de lat tikken. In blessuretijd waren er twee
mogelijkheden voor Argon, na een
pass van Lars Sloothaak mikte Berkelaar over de lat maar Ian Zevenhoven schoot wel raak na een fraai
actie van Jimmy van Veen.
Na deze overwinning nestelde Argon zich steviger in de middenmoot
en veroverde het de koppositie in de
tweede periode. Zaterdag is er een
inhaal- en bekerprogramma, Argon
is vrij. Op 1 december ontvangt Argon thuis Zandvoort.
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ERA Makelaardij Van der Helm
steekt CSW B1 in nieuw
Wilnis - Afgelopen zaterdag was het
zover dat CSW B1 hun nieuwe wedstrijdkleding van ERA Makelaardij
Van der Helm in ontvangst mocht
nemen. De kleding werd hoogst
persoonlijk uitgereikt door Dhr Van
der Helm zelf. Om het geheel compleet te maken kwamen daar ook
nog tassen bij. Een en ander helemaal in lijn met de nieuwe kledinglijn van CSW. CSW B1 ziet er weer
keurig uit en kan met vertrouwen
verder bouwen aan de toekomst.

Sportief gezien verloopt het nieuwe
seizoen nog niet zo succesvol voor
de B1. Na het kampioenschap in de
2e klas is de B1 dit seizoen gepromoveerd naar de 1e klas. In de 1e
klas ligt het niveau beduidend hoger
dan in de 2e klas en is het voor de
B1, welke uitkomt tegen gerenommeerde clubs, nog even wennen.
De laatste wedstrijden is er een opgaande lijn waar te nemen, doch
ontbreekt het ons nog wat aan geluk en moet de B1 vaak in de 2e
helft het onderspit delven. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het feit dat de tegenstanders waarvan in de competitie heb-

ben gewonnen zich inmiddels terug
hebben getrokken uit de competitie.Afgelopen zaterdag een nieuwe
wedstrijd nieuwe kansen. Er moest
vandaag er gewonnen worden.

Rode lantaarn
De tegenstander Wasmeer uit Hilversum droeg de rode lantaarn in de
competitie en dat wilden we graag
zo houden. We begonnen vol goede moed aan de wedstrijd, de eerste
kansen waren voor CSW maar we
slaagden er niet in om deze kansen
te benutten.
Vlak voor de rust was het toch Wasmeer die op voorsprong kwam na
onnodig balverlies aan de zijde van
CSW. Na de rust was het CSW B1
die de wedstrijd onder controle had,
maar dit veldoverwicht niet kon
verzilveren met een doelpunt. Een
kwartier voor het einde lukte het
ons om op gelijke hoogte te komen.
De druk van CSW nam na dit doelpunt alleen maar toe. We bleven
voor het doel van Wasmeer hangen, doch lukte het ons maar niet
om nog een doelpunt te maken. De
wedstrijd werd vervolgens een stuk

onvriendelijker en uiteindelijk werd
de scheidsrechter ook nog eens belaagd door een aantal spelers van
de tegenpartij. De Scheidsrechter
besloot vervolgens de wedstrijd te
staken.
Wij van CSW en de begeleiding van
de tegenpartij betreuren hetgeen
voorgevallen is. Na afloop van de
wedstrijd heeft de begeleiding van
de tegenstander namens het gehele
team de excuses overgebracht aan
de scheidsrechter en aan CSW.
Bij deze willen we Makelaardij Van
der Helm heel hartelijk danken voor
de prachtige wedstrijdkleding en de
fraaie tassen. De B1 van CSW ziet er
zo weer verfrissend uit en kan zich
qua uitstraling weer meten met de
tegenstanders.
ERA Makelaardij Van der Helm is
een jong en dynamisch makelaarskantoor gelegen in Wilnis. Makelaardij van der Helm staat borg voor
kwaliteit en zoekt voortdurend naar
noviteiten om hun portefeuille onder
de aandacht te brengen. Resultaat
en aandacht staan voorop in hun
werkwijze.

v.l.n.r. Dhr Van der Helm, Thomas Uytewaal, Martijn Germs, Jaap Germs (leider), Guus van Rijt, Marvin Vlak, Rens Jansen, Jordy Vis, Mitchel de Zwart, Jeroen Voorneveld, Andy Yang, Ronald Plomp, Daniël Ekholm, Rene Stam (trainer),
Stefan Voll en Jacob van Rijt (leider).
Op de foto ontbreken a.g.v. blessures Sven ten Hove, John v/d Helder en Lars van Egmond.

Biljart-Dartclub ‘De Hoef’
in oprichting
De Hoef - Op initiatief van drie inwoners uit De Hoef wordt er aan gewerkt om een Biljart en Dart club op
te richten. De motor achter dit initiatief is de Kwakelse slager Hans
van Eijk die na lange tijd van drukke
werkzaamheden in zijn slagerij nu
van een welverdiende pensioentijd
aan het genieten is.
Stil zitten kan hij niet en hij miste in
zijn huidige woonomgeving iets wat
hij al sinds jaar en dag in De Kwakel
met volle overgave als hobby heeft
uitgeoefend, namelijk biljarten. Als
tijdverdrijf en in competitieverband.
Na door de gemeentelijke ambtenaar doorgestuurd te zijn naar

het bestuur van de Springbok zijn
de mogelijkheden bekeken of hier
ruimte voor beschikbaar is. Deze
bleek aanwezig te zijn, dus de volgende stap kan nu worden gezet.
Op donderdag 29 november aanstaande wordt er voor een ieder
die hier eventueel interesse in heeft
een inloopavond in de Springbok in
De Hoef georganiseerd. Iedereen is
welkom, of je nu 16 of 86, man of
vrouw bent, het gaat erom dat er in
de toekomst op middagen en avonden gezellig gebiljart en gedart kan
worden. Ook het scoregemiddelde is
niet van belang. Of je nu in De Hoef,
Uithoorn, Mijdrecht, Nieuwkoop of

elders woont, het maakt niet uit, iedereen kan zich hiervoor opgeven.
Voor de 55plussers zijn er ook de
mogelijkheden om deze hobby’s in
de middag te kunnen gaan uitoefenen. Het is de bedoeling om dit alles op deze inloopavond te bespreken en te onderzoeken hoe groot de
animo is.
De organisatie wil graag weten hoeveel mensen zij kunnen verwachten
op de inloopavond. Voor aanmelden
voor de inloopavond of informatie
kunt u contact opnemen met Hans
van Eijk, tel. 0297-593395.
Graag tot ziens op donderdag 29
november om 20.00 uur in de Sprinbok, Oostzijde 61a in De Hoef.

Atalante Heren hervindt
winnende vorm
Vinkeveen - Na drie verliespartijen
traden de A-side heren op zaterdag
17 november aan tegen het 4e heren team van Huizen. In de knusse
Huizermaat sportzaal werd een zaterdagpartij tegen het 3 posities hoger geplaatste team gespeeld.
Met Rick de Groot op de spelverdelerpositie werd sterk serverend begonnen. De trage verdediging van
de tegenstander bood het Atalante aanvalsveld ruime mogelijkheden. Snel werd uitgelopen naar een
ruime voorsprong van 5 punten die
tot het einde van de set werd vastgehouden: 25-18. Voor de twee-

de set werd een beroep gedaan op
Rick van der Linden, hij kon goed
het buitenspel van Reijn Kroon bedienen, mede door een ruime passing. Wederom kwam de Huizense
verdediging tekort tegen het sterke
spel van Atalante. Gesteund door
een sterke service bleek ook deze
set een makkelijke prooi en wederom was de set met 25-18 in Vinkeveense handen.
Derde set
De derde set werd gericht op het
pakken van de wedstrijd, maar de
spanning liet zich gelden en de set

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 23 november is er prijs-klaverjassen in café
De Merel.
Er zullen vier griffies worden gespeeld. De aanvang van het klaverjassen is 20.15 uur.
De uitslag van de laatste keer:
1. Dies Bouterse
7384 punten
2. Antoon v. Breukelen 7071 punten

3. Frank v.d. Laan
6812 punten
4. William Maayenburg 6712 punten
5. Nathilda de Zwart 6673 punten
De poedelprijs was voor Loes Verbruggen met 5526 punten.
De prijsklaverjas-avonden in café
De Merel voor 2007 zijn 23 november, 7 en 21 december.
Café De Merel, Arkenpark ‘MUR’ no
43, tel 0297-263562 of 0297-264159.

ging gelange tijd gelijkop, coach
Erik Raket was genoodzaakt om bij
een lichte achterstand van 14-12
een time-out aan te vragen waar erop gehamerd werd om taakgericht
te spelen.
Op tijd hervonden de heren hun eigen spel en kwam er ruimte op de
middenaanval om de beslissende
punten te maken. Geholpen door
een haperende service van Huizen
pakten de heren de set met 25-20.
Met de wedstrijd op zak werd ontspannen begonnen aan de vierde
set. Bij de Huizense tegenstander
was de pijp leeg en was de animo
om een redelijke pass af te leveren
volkomen zoek.
En de pass die wel aankwam werd
vakkundig afgeblokt of de tegenaanval van Atalante’s zijde was dusdanig dat er bijna geen punt gemaakt kon worden. Al met al bleven
er slechts negen punten aan Huizense kant: 25-9.
Met 5 punten op zak na drie puntloze wedstrijden geeft dit weer perspectief voor een positie in de middenmoot. Vrijdag speelt het team tegen het als 3e gepositioneerde Omniworld 4.

Mastwijk stijl taekwondo
scoort in België!
De Ronde Venen - Tijdens de ‘Beker van de Fruitstreek Bokaal’ een
groot Stijl Taekwondo Kampioenschap te Sint Truiden, België hebben
een aantal deelnemers van Mastwijk Taekwondo hele goede resultaten geboekt. Het kampioenschap
in België is een goede voorbereiding
voor de deelnemers voor de komende N.K. te Nijmegen op 25 november a.s. waar tevens een aantal
deelnemers van Mastwijk zeker zullen gaan strijden voor ereplaatsen.
Al heel vroeg vertrok coach Marcel
Fiorenza en assistent coach Shanna
van Mens met de deelnemers richting Sint Truiden waar met arriveerde tijdens een rommelige start van
het Kampioenschap.
De deelnemers van Mastwijk Taekwondo waren: Sabina van de Ruit,
Sander Hendriks,Lotte Besseling,
Kathelijne van der Woude, Christina en Eveline Verbruggen, Jan Wielinga, zijn vader Carel Wielinga en
Wendy Langeberg.
Allen hadden individueel ingeschreven en Jan en Wendy namen ook
deel aan de duo categorie.
Natuurlijk waren er ook ouders en
fans meegereisd en ook voor hun
zou het een lange spannende dag
gaan worden.
Moeizame start
Na een moeizaam begin van het
Kampioenschap waar toch e.e.a niet
goed was georganiseerd wisten de
deelnemers van Mastwijk Taekwondo het hoofd er goed bij te houden
en zo waren het de allerjongsten die
mochten starten.
Kathelijne van der Woude was erg
nerveus en kon deze keer niet echt
overtuigen en hetzelfde was het geval met Christina Verbruggen.
Eveline Verbruggen vond het allemaal erg leuk maar ook zij kon niet

in de buurt van het eremetaal komen. Jan Wielinga die in de B-klasse 8 t/m10 jaar deelnam wist het
een stuk beter te doen en zo wist hij
zelfs een gouden plak te veroveren
in deze klasse waarmee duidelijk
werd dat er wel degelijk moet worden gelet op dit zeer jonge talent.
Wendy Langeberg nam deel in de
dames B-klasse 8 t/m 10 jaar en deze jongedame wist ook een prachtige gouden plaats te bemachtigen
en ook zij liet zien dat zij talent heeft
en zeker meer van zich zal laten horen.
Ook traden beiden jeugdige talenten samen aan in een hele zware
poule 10 t/m 17 jaar!
Zij wisten enkele oudere deelnemers achter zich te laten wat al een
prestatie op zich is maar zij wisten daarnaast zelfs nog een derde
plaats te bemachtigen wat een hele
goede prestatie is van dit jonge talentvolle stel.
B-klasse
Hiermee werden de andere teamleden zeer gemotiveerd om tevens te
proberen in de prijzen te vallen.
In de B-klasse dames was het Lotte Besseling die mocht aantreden
maar zij maakte een paar foutjes in
haar eerste vorm wat haar het eremetaal koste en zij werd vierde.
De vader van Jan, Carel Wielinga
wist in de C-klasse 1 t/m/ 50 jaar
een hele mooie tweede plaats op te
eisen en voor vader en zoon kon de
dag niet meer stuk! Carel is erg blij
met de behaalde prijs en nog blijer en trots voor zijn zoontje die eigenlijk de reden is dat ook Carel met
Taekwondo is gestart.
A-klasse
Daarna was het de beurt aan de Aklasse (zwarte banders en hoger)
Sabina van de Ruit wist in deze A-

klasse in haar poule goed te scoren
na enige scheidsrechterlijke dwalingen waarbij Sabina behoorlijk werd
gedupeerd wist zij toch nog een
mooie derde plaats te bemachtigen,
toch goed gedaan! Al was er wel een
lichte teleurstelling door de foutieve
beslissingen van de scheidsrechters. Sander Hendriks die enige tijd
last heeft gehad van een blessure
liet zien dat hij nog steeds goed in
de race is en in de A-klasse 11 t/m
13 jaar wist ook hij een mooie eerste plaats te pakken en zo werd er
afgesloten met nog een mooie overwinning.
Masterklasse
Sander werd tevens uitgenodigd om
deel te nemen aan de Masterklasse waarin alle eerste prijs winnaars
van iedere poule in de A-klasse mogen deelnemen. Dit is dus een hele
zware klasse aangezien ook de oudere meer ervaren Taekwondoka’s
hieraan deelnemen, maar Sander
wist hierin een fantastische tweede
plaats af te dwingen wat een zeer
goede prestatie is. Sander was op
deze behaalde tweede plaats nog
blijer dan zijn eerste plaats in zijn
poule. Coach Marcel Fiorenza en
assistent coach Shanna van Mens
waren zeer tevreden alhoewel er
wel wat was aan te merken op de
leiding van het Kampioenschap dat
toch enige deelnemers heeft benadeeld.
Ondanks dit hebben de deelnemers
van Mastwijk Taekwondo laten zien
dat zij zich niet uit het veld laten
slaan en zij prima kunnen presteren
ondanks enige onregelmatigheden
bij de organisatie in België.
Het team heeft een zeer goede prestatie neergezet en zal ook op het komende N.K. te Nijmegen zeker van
zich laten horen en zien.

Jeugdschaak Denk en Zet

Hoe huppelt het Paardje
het bord heen en weer….
De Ronde Venen - Komende zaterdag 24 november vindt de 3e editie
van het snelschaaktoernooi plaats.
Inschrijven kan tot en met vrijdag.
Deze unieke kans op het winnen
van een prachtige beker laat je toch
niet glippen?
Het jaarlijkse toernooi voor de jeugd
kenmerkt zich door prettige en ontspannen sfeer. Niet alleen de clubschakers uit De Ronde Venen, Uithoorn en Loenen betreden het strijdtoneel, maar ook talloze school- en
thuisschakers. Ken je de schaakregels? Speel je wel eens een partij in
de schoolklas of thuis? Dan maak je
zondermeer kans om in de prijzen te

vallen. Natuurlijk, schaken een serieuze denksport – maar er wordt
ook heel wat afgelachen. En voor
de slimmeriken deze tip: een goede
opening is het halve werk. Berucht
zijn de Gekkenmat en de Herdersmat.
Laat je niet aftroeven door gediplomeerde clubschakers die geleerd
kijken.Tijdens een partijtje oliebollenschaak kun je echt scoren met
een geniepige opening. Elke speler
heeft maar tien minuten bedenktijd
voor de hele partij. De meeste partijen gaan verloren door het maken
van fouten of zelfs blunders. Houd
je zelf het koppie erbij, dan kan niemand je wat maken.

De inschrijftermijn is verlengd tot
en met komende vrijdag. Surf naar
HYPERLINK
“http://www.svdenkenzet.nl” www.svdenkenzet.nl en
vanuit de openingspagina ‘Nieuws’
kun je direct doorklikken naar het
inschrijfformulier voor het toernooi.
Ook kun je zien welke kinderen al
zo slim zijn geweest om zich in te
schrijven. Je hebt niks te verliezen,
alleen een hartstikke leuke middag
te winnen.
Zaterdag 24 november start het
toernooi om 12:30 in De Boei (Vinkeveen). Zorg dat je op tijd aanwezig bent, want bij het schaken telt
elke minuut!
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Vinken verliest eerste
zaalduel
Vinkeveen - De eerste zaalwedstrijd voor Vinken 1 staat op het programma. En het wordt geen makkelijk begin voor het team van trainer
en coach Dirk van der Vliet. HKC uit
Hardinxveld-Giessendam is op bezoek. Een onbekende tegenstander
voor De Vinken, maar een team dat
op het veld een klasse hoger speelt.
En in die klasse doen ze het niet bepaald slecht. Kortom, een potentiële
kampioenskandidaat op bezoek.

len en de kansen worden goed benut. Mariska Meulstee en Charita
Hazeleger nemen de 2-1 en de 3-1
voor hun rekening. HKC komt weer
bij tot 3-3, maar Vinken neemt het
heft weer in handen en loopt uit tot
5-3. HKC herhaalt dan het kunstje
en komt opnieuw terug tot 5-5 en
later tot 6-6. Dan is het even over
voor Vinken, HKC neemt het initiatief en trekt een eindsprint tot 6-9 bij
het einde van de eerste helft.

Vinken houdt zich toch goed staande in de wedstrijd. Komt zelfs op
voorsprong maar lukt het uiteindelijk toch niet om de wedstrijd te winnen. Na een ruststand van 6 tegen
9, eindigt de wedstrijd in 11-13. Ondanks het verlies, biedt het perspectief voor de rest van het zaalseizoen.
Vinken geeft zich niet zomaar gewonnen.

Evenals voorgaande jaren, wordt het
vlaggenschip bij elke thuiswedstrijd
gesteund door een jeugdteam. Dit
keer is dat de D1.

Nieuwe hoofdsponsor
De Vinken speelt haar eerste wedstrijd met een nieuwe hoofdsponsor, de Fortis Bank. Met een nieuw
tenue betreedt Vinken de zaal voor
haar eerste zaalwedstrijd. De aanvoerder van Vinken, Arjan Kroon,
scoort het eerste punt uit de wedstrijd met een mooie doorloopbal,
1-0. HKC verdient snel daarna een
strafworp en de gelijkmaker is een
feit, 1-1.
Zo gaat de stand gedurende de eerste helft gelijk op. Vinken krijgt voldoende ruimte om haar spel te spe-

Eindsprint
Vinken start niet goed in de tweede helft en geeft HKC de ruimte om
verder uit te lopen.
HKC komt zelfs op een voorsprong
van zes doelpunten en dan is er nog
maar 13 minuten te spelen. Vinken
probeert de achterstand kleiner te
maken, vergroot de druk op de tegenstander en gooit het tempo omhoog.
Ralf Zaal komt erin voor Peter Kooijman en alles op alles wordt gezet
om de achterstand in te halen. HKC
scoort in ieder geval niet meer in het
laatste kwartier, maar Vinken komt
net even wat tijd te kort om op gelijke stand te komen. Met 11-13 eindigt ze de wedstrijd.

Hertha A1 boekt
overwinning
Vinkeveen - Hertha moest zaterdag aantreden tegen Olympia 25 uit
Hilversum, dit was de grote concurrent voor het kampioenschap van
vorig jaar.
Beide ploegen staan nu een klasse
hoger spelend, laag op de ranglijst
genoteerd.

IJsclub Nooitgedacht

Afscheid Bestuursleden
IJsclub
De Ronde Venen - Op de jaarvergadering van IJsclub Nooitgedacht
uit Wilnis, vond een bestuursoverdracht plaats.
Ton Elfferich en Gea Regelink legden na jaren hun functies neer.
Ton is penningmeester geweest vanaf 2001, Gea secretaris sinds 2004.
Voorzitter Brouwer benadrukte hun
constructieve inzet en bedankte mede namens de leden van de
club voor hun positieve houding ge-

Hertha startte aanvallend en na ongeveer 10 minuten spelen scoorde
Mike van Veen de
0 – 1 uit een
voorzet van Elton. Hertha speelde
deze middag voor het eerst met een
4 – 3 – 3 systeem en dat was even
wennen voor de jongens, maar hierdoor kwam er meer druk naar voren
en dat was ook de bedoeling.
Hertha was de hele eerste helft sterker en had de wedstrijd al voor de
rust moeten beslissen, maar het

ging rusten met slechts een 0 – 1
voorsprong. Na de rust was het Joshua van Andel die de hele verdediging van Olympia verraste en na
een fraaie solo, 0 – 2 scoorde. Olympia probeerde het nog wel, maar de
verdediging met de sterk spelende
Tim Bendermacher, gaf geen kansen weg.
Bij een aanval van Hertha na een
prachtige pass van achteruit door
Jeroen Mondeel, tikte Ricky Koot
de bal naar Mike van Veen, die de
bal om de keeper heen in het doel
schoot, 0 – 3 en de wedstrijd was
gespeeld. Vlak voor tijd was er nog
een prachtige redding van keeper
Martijn van der Moolen, na een
schot van de spits van Olympia en
zo bleef de eindstand 0 – 3 en krijgt
Hertha weer de aansluiting met de
middenmoot.

durende deze periode. De voorzitter zette vervolgens beide oud-bestuursleden in de bloemetjes. Zij
blijven vertegenwoordigd in de club:
Kevin Regelink en Maaike Elfferich
zijn de regerende clubkampioenen.
Tevens werden op de vergadering
hun opvolgers gekozen: Herman
Versteeg tot penningmeester, Kees
Houtman tot secretaris. Daarmee is
het bestuur weer op sterkte om de
club verder uit te bouwen!

Sportwagen verdwijnt uit
prijzenpakket bij KnA
Uithoorn - Vrijdagavond 23 november wordt er weer geklaverjast in
het KnA gebouw. Omdat de organisatoren het graag gezellig willen
houden is er besloten om in het vervolg geen grote prijzen meer in het
pakket op te nemen.
Dit besluit is genomen na ongeregeldheden die hebben plaatsgevonden tijdens de marathon van oktober. Tegen de personen die hier verantwoordelijk voor waren zijn maatregelen genomen. Aan hen is de
toegang tot het clubgebouw ontzegd.
Natuurlijk is verder iedereen weer
van harte welkom om gezellig te komen kaarten.
Nadrukkelijk willen we degene uitnodigen die in het verleden altijd
kwamen, maar door omstandighe-

den de laatste tijd niet meer zijn gekomen.
Op deze avond zal er een enquêteformulier worden uitgereikt, waarop u kunt aangeven waarom u niet
meer gekomen bent en wat u veranderd zou willen zien, om toch
weer aan de kaartavonden deel te
nemen. De deelname is deze avond
geheel gratis.
Tevens ontvangen de deelnemers 2
consumptiebonnen per persoon.
Dus kaart u graag voor uw plezier
dan bent u voortaan bij KnA aan het
goede adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij: Hans Kas 06-17724798 of Peter
Verhoef 06-40811999

Atlantis 2 hard onderuit
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde het 2e team van Atlantis tegen OVVO 3 uit Maarssen.

HVM ME2 in het nieuw
gestoken
Mijdrecht - De meiden van HVM
ME2 zijn in het nieuw gestoken door
Schadenet Kranenburg en BvCM.
Met hun nieuwe outfit kunnen ze
weer prima voor de dag komen!
Ter ere van de eerste wedstrijd in de
nieuwe outfit kwamen de sponsors
van de meiden kijken of de mooie
kleding ook tot mooi hockey leidde.
De meiden moesten thuis spelen tegen Castricum.
Deze tegenstanders bleken grote
meiden en met de rust keken de
HVM-meiden dan ook tegen een 03 achterstand aan. De tweede helft

gingen ze er echter fel tegenaan,
waardoor ze al snel twee doelpuntjes konden maken en het nog spannend werd. Maar helaas, deze beter
verteerbare score kon niet worden
gehandhaafd.
De meiden van Castricum gaven nog
even gas, waardoor uiteindelijk een
eindstand van 2–6 werd bereikt.
Dat nam niet weg dat onze HVMmeiden konden terugkijken op een
lekkere pot hockey en trots met hun
sponsors op de foto gingen met hun
nieuwe outfit.

IJsclub Nooitgedacht

Kevin Regelink rijdt
baanrecord in Amsterdam
De Ronde Venen - In de afgelopen weken heeft schaatser Kevin
Regelink van IJsclub Nooitgedacht
uit Wilnis een paar uitstekende races gereden.
Het begon eigenlijk al in de herfstvakantie, toen Kevin in Inzell 39:56
reed op de 500 meter, maar deze
trainingswedstrijd telde niet mee
voor de bepaling van records.
Op 4 november realiseerde hij in
Amsterdam toch een tijd onder de
40 seconden: 39:93.
In het tweede deel van die wedstrijd
volgde er een tijd van 2.01:31 op de
1500 meter en dat betekende een
nieuw baanrecord voor B-junioren
op de Jaap Eden ijsbaan.

In het weekend van 18 november
was Kevin op de baan in Alkmaar
voor het gewestelijk kampioenschap. Op zowel de 500 als de 1500
meter vestigde hij een nieuw persoonlijk record: 39:79 op de 500, en
met 2.00:36 komt op de 1500 meter
de tweeminutengrens in zicht.
Na deze twee afstanden bezette Kevin de vierde plaats in het algemeen
klassement, met een achterstand
van minder dan een kwart seconde
op de derde plaats.
Op de afsluitende 3000 meter wist
Kevin dit verschil te overbruggen
met een tijd van 4.15:34. Een goed
begin van het schaatsseizoen!

Beide ploegen gingen voortvarend
van start. Echter na 15 minuten sloeg
de ploeg uit Maarssen een onoverbrugbaar gat. Na een ruststand van
8-3 ging Atlantis uiteindelijk kansloos met 22-7 onderuit.
Aanvankelijk konden de Mijdrechtenaren goed meekomen met de
ploeg uit Maarssen. Tot 3-3 ging
de score gelijk op. Daarna liep OVVO weg naar een ruststand van 83. OVVO hield het spel ruim en verzorgde de steunende posities goed,
waardoor zij vele kansen konden
creëren.

ten vallen, viel de bal aan de andere
kant door het mandje. Het gat werd
simpelweg te groot om nog kans
te maken op een overwinning. OVVO zat in een overwinningsroes en
voelde zich oppermachtig.
Voor Atlantis was er geen houden
meer aan. Dieptedoorloopballen
werden goed afgerond en ook schoten vanaf de middellijn vielen erin.
Uiteindelijk eindigde de teller op 227 in het voordeel van OVVO. Een terechte overwinning voor de ploeg
uit Maarssen. Toch kan het door Pimentel Fasteners gesponsorde team
trots zijn op zichzelf.

Toch voelde Atlantis zich niet kansloos tegen deze ploeg. Als het gat
langzaam aan gedicht zou kunnen
worden, beloofde het nog een spannende pot te worden.

Ondanks de gewijzigde opstelling
en steeds verder oplopende achterstand bleef de ploeg knokken en
geven wat er op dat moment nog
in zat. Het bleek een onbegonnen
strijd. OVVO was in de afronding
simpelweg de betere ploeg.

Vol goede moed begon Atlantis
aan de 2e helft. Maar waar de scores aan Atlantiszijde hadden moe-

Aankomende zaterdag 24 november speelt Atlantis 2 om 15.30 uur
thuis tegen Triaz 4.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Vrijdag 23 november a.s. organiseert de suportersverening van voetbalvereniging Argon weer de bekende maandelijkse
bingo avond in de voetbalkantine
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De

hoofdprijs is deze avond een dubbeldeurs koelkast en nog velen andere prijzen.
De aanvang is 20.00 uur en de kaartjes kosten 50 eurocent per stuk.

Schaakvereniging De Kat
zoekt nieuwe leden
Nes aan de Amstel – Schaakvereniging de Kat is een club van recreatieschakers, die in de wintermaanden op maandagavond van
20:00 tot 23:00 in het Dorpshuis bij
elkaar komen om een interne competitie te spelen.Bij afwezigheid van
schakers door b.v. ziekte of vakantie,
gaan ze met elkaar sparren.

Als je komt, kun je dus altijd schaken, en een kopje koffie of thee is
ook voor een redelijke prijs verkrijgbaar. Iedereen, leeftijd is onbelangrijk, die wil meedoen, is van
harte welkom.Voor nadere informatie kunt u bellen met: Ben Rewinkel
(tel. 0297-566878) of Jan van der Lelie (tel 0297-582160).

Geslaagde thuiswedstrijd
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Afgelopen zondag werd
de jaarlijkse DMN-wedstrijd om de
Amstellandtrofee verdanst in Danscentrum Colijn in Uithoorn.
Met een deelname van zo’n 90 paren kan van een grote opkomst worden gesproken. Maar liefst 3 kampioensbekers bleven in Uithoorn!
Christiaan van Toor en Erina Bassaly behaalden er eentje in de C-klasse Standaard, Dennis Veenhof en
Angelica van Schuilenburg werden
kampioen in de A-klasse Standaard,
en Yvo v.d. Bosch en Sze Ar Wong
wonnen deze thuiswedstrijd in de
Hoofdklasse Standaard.
Bij Selmar Smit en Charlotte Rietveld glimt een mooie beker met 6e
prijs C-latin in huis terwijl Christiaan
en Erina ook een goede 5e plaats
behaalden in deze zelfde klasse.

Ramses v.d. Dussen en Mireille Piëst
zijn inmiddels een verzameling begonnen in prijzen en promoties. Drie
weken geleden, op de NADB-wedstrijd in Amstelveen (zie foto) pakten zij het laatste punt in de Debutanten 2 Latin voor promotie naar
de Latin C-klasse, en daardoor zijn
zij nu in de Standaardafdeling gepromoveerd naar de Nieuwelingenklasse !
Bij de DMN-wedstrijd afgelopen
zondag promoveerden zij ook. In de
B-klasse Standaard kregen ze de
laatste benodigde punten voor promotie naar de A-klasse.
In de Latin hebben zij inmiddels de
hoogste klasse, de Hoofdklasse, al
bereikt en zij debuteerden op hun
thuiswedstrijd in deze klasse met
een verdienstelijke 5e plaats. Alle
paren gefeliciteerd met hun prestaties!

Laatste sinterklaas
kienavond in Ponderosa
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond, 24 november, wordt in Buurthuis Ponderosa in Uithoorn de allerlaatste Sinterklaas-Surprise-Kienavond gehouden.
Na 37 jaar gaat er helaas een einde
aan deze traditie komen.
Zwarte Piet heeft daarom nog één
keer heel hard gewerkt om de prijzen toch weer feestelijk in te pakken, zodat het tot na de kienronde
een verrassing blijft wat u heeft gewonnen.
Het kienen begint om 20.00 uur,
maar vanaf 19.00 uur kunt u in Pon-

derosa terecht en staan de vrijwilligers klaar om u te ontvangen met
gratis warme chocolademelk met
speculaas.
Er worden 10 kienrondes gespeeld;
in elke ronde maakt u 10 keer een
kans om een of meerdere prijzen
te winnen. De kienblaadjes kosten
per ronde 1 euro per stuk. Niemand
gaat deze avond met lege handen
naar huis!!
Buurthuis Ponderosa kunt u vinden
aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.
U bent van harte welkom, maar komt
u wel op tijd want: Vol is vol!
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Legmeervogels geeft weer
de punten weg
Uithoorn - Legmeervogels liet afgelopen zondag de vele toeschouwers
met stomme verbazing achter. Binnen 60 seconden stond de 1-0 op
het scorebord. Mark Schut stuurde
met een fraaie pas Robin Oussoren
de diepte in. Oussoren speelde een
aantal tegenstanders vakkundig uit,
schoof de bal op maat naar de vrijstaande Stefan van Pierre die deze
actie van Oussoren fraai wist af te
ronden en de 1-0 liet verschijnen op
het scorebord. Wat er na deze treffer gebeurde is eigenlijk met geen
pen te beschrijven. In een tijdsbestek van 30 minuten werd de 1-0
voorsprong op een kinderlijke manier uit handen gegeven en was de
1-0 veranderd in 1-4 achterstand.
De manier waarop Hillegom de achterstand weten om te zetten in een
grote voorsprong is met geen pen
te beschrijven. Bij de gelijkmaker de
1-1, bij de 1-2 en de 1-3 werd Hillegom even bijgestaan door een totaal blunderende verdediging.
Dan loop je eigenlijk de rest van het
duel achter de feiten aan en is er
ook voor een trainer eigenlijk geen
eer meer te halen. De 1-4 die nog
voor de rust op het scorebord komt
was er dan een die Hillegom op eigenkracht weet te produceren. Leg-

meervogels heeft dan alle geluk van
de wereld dat het vlak voor het rustsignaal 1-5 niet op het scorebord
komt. Ook bij deze actie van Hillegom liet de verdediging van Legmeervogels weer een paar steken
vallen. In dit geval eindigde de aanval van Hillegom met een schot
in het zijnet. Na dit debacle is het
moeilijk om je weer op te laden voor
de tweede 45 minuten die dan toch
nog gespeeld dient te worden. Je
ziet dan dat de angst er op een of
andere manier in de ploeg is geslopen en spelers gaan zich meer
en meer verstoppen waardoor het
steeds moeilijker wordt om een vrijstaande speler te vinden. Spelers
gaan dan op de solo toer die dan
weer gedoemd is te mislukken.
In de tweede helft komen er geen
wijzigingen in de score en verliest
Legmeervogels van een op papier zwakkere tegenstander. Papier
zegt dus eigenlijk niets. De tweede
helft kende slecht een hoogte punt
en dat was dat Sinterklaas in eigen
persoon de verrichtingen van Legmeervogels kwam aanschouwen.
Wat Legmeervogels mist , maar dat
is niet van vandaag of gisteren,, is
een speler van het type Peter Burgers , Marcel Koster die al het nodig
is een elftal op sleeptouw kan ne-

men, zo nu en dan een stevige duw
uitdelen en in het veld op een positieve manier overige spelers kan stimuleren en de trainer in het veld
kunnen ondersteunen.
Dit duel tegen Hillegom lijkt een
beetje op het duel van een week
eerder tegen VVA/Spartaan toen
Legmeervogels/UBA ook op voorsprong weet te komen en het na
de rust binnen 2 minuten de voorsprong ziet veranderen in een 2-1
achterstand. Daar waar je de rust eigenlijk in zou moeten gaan met een
2-5 voorsprong. Het was slechts 0-1.
En als je dan ook op een hele simpele wijze de voorsprong weggeeft
is dit gewoon heel vervelend. Was
dit een voorbode op het duel tegen
Hillegom? Wij zullen het nooit weten.
Aanstaande zondag is er een inhaalprogramma vastgesteld en
speelt Legmeervogels vriendschappelijk uit tegen de koploper in de
4e klasse F het Amstelveense NFC/
Brommer.
De eerste competitiewedstrijd is weer een thuiswedstrijd
en weer tegen een ploeg uit Hillegom. Dat wordt dus oppassen. Op
zondag 2 december komt Concordia
naar sportpak Randhoorn. Om 14.00
uur gaat dit duel beginnen.

Vuurdoop DWS gymnasten
De Kwakel - Afgelopen zaterdag hebben 8 meiden van gymnastiek vereniging DWS uit De Kwakel
meegedaan met de eerste selectie
wedstrijd van dit seizoen georganiseerd door VDO. Andere aanwezige
verenigingen waren Kwiek, Zevensprong en ODI.
DWS is maar een kleine vereniging
vergeleken met de anderen en heeft
geen apart selectiegroepje. Daarom was het heel stoer dat er nu 8
meiden mee gingen doen met deze wedstrijd. Met één uur gym in de
week hadden ze toch geprobeerd
om op het niveau te komen van de
anderen. Dat lukte in niveau 13 (geboren in 1998 en 1999) het best bij
Maysa Broeren.
Zij haalde op balk het één na hoog-

ste cijfer; 8.0. Verder op sprong een
7,2 en op brug een 8,2. En dat nadat
zij in eerste instantie van de hoge
legger afgleed en op haar rug landde. Ze ging door na van de schrik
te zijn bekomen en dat had een 8e
plaats in de einduitslag tot gevolg
met een gemiddelde van 7,8.
Prima
Ook Paula Meekel turnde een goede wedstrijd. Bij haar ging vooral de
brug ongelijk prima. Mooie hoge
zwaaien en een strakke buikdraai
hadden het derde cijfer op brug tot
gevolg; zij haalde hier een 8,9. De
hoeksprong en spreidhoeksprong
met de trampoline leverden een 8.0
op. Helaas ging de balk wat minder,
zodat ze in totaal uitkwam op een

7,67 gemiddeld en een 10e plaats.
Ook de andere meiden hadden
met de balk de meeste moeite. Dat
blijft een toestel waar je je zenuwen
goed onder controle moet houden
om er niet af te vallen. Quinty Kas,
Sam van Egmond, Sophie Meekel
en Anke Bertoen eindigden met gemiddeld 7,3 , 7,2 , 7,07 en 7,0.
Verder deden in niveau 12 (geboren in 1997 en 1996) Kim van Doorn
en Lisanne van Oosterhout mee. Zij
scoorden op sprong hun hoogste
cijfer 7,9 en 7,8. Zij eindigden met
een gemiddeld cijfer van 7,4 en 7,1.
Volgende wedstrijd op 26 januari
zijn de toestellen balk, lange mat en
sprong op plank-kast aan de beurt.

Schaken

Matige resultaten van
Amstelteams
Op de foto de B4 van Legmeervogels. Helemaal links Dirco Visser van Visser Trailer Service.

Visser Trailer Service
steunt Legmeervogels
Uithoorn - Wederom heeft de
Sponsorcommissie van Legmeervogels een Uithoorns bedrijf vastgelegd voor de komende drie jaren.
Dirco Visser van Visser Trailer Service heeft besloten om het kampioensteam, de C4, van vorig seizoen,
de komende drie jaren te voorzien
van nieuwe trainingspakken en inloopshirts. De resultaten bij de B-

junioren zijn wisselend. Op dit moment moet het team zijn draai nog
vinden in de nieuwe competitie en
draaien ze mee in de subtop. Maar
in de nieuwe outfit van Visser Trailer Service moet het gaan lukken.
Visser Trailer Service is een echt
Uithoorns familiebedrijf en bestaat
inmiddels al 27 jaren, en beschikt
over een fantastisch nieuw pand

van ruim 1800 vierkante meter, alwaar dagelijks onderhoud en service wordt verleend op trailers en
aanhangers. Met name de 24 uurservice, 7 dagen per week worden
door de klanten zeer gewaardeerd.
En ook is er natuurlijk waardering
van de jongens van de B-junioren
en SV Legmeervogels voor dit fantastische gebaar.

Qui Vive Heren 1 verliest
van beter Hurley
Uithoorn - Afgelopen zondag stond
de wedstrijd voor de heren van Qui
Vive tegen koploper Hurley op het
programma. Vooraf beloofde dit een
speciale wedstrijd te worden omdat
er een aantal Qui Vive spelers in het
verleden bij Hurley actief was.
Al snel was duidelijk dat Hurley de
wedstrijd serieus nam, al na 7 minuten was het via een strafcorner
raak (0-1). Een flinke domper voor
de heren van Qui Vive die de moed
echter niet in de schoenen lieten
zakken en snel op jacht gingen
naar de gelijkmaker. Qui Vive kreeg
hierbij hulp van de heren van Hurley, want na ongeveer een kwartier
spelen was het de aanvoerder die
er vanwege een fysieke overtreding
met 10 minuten naar de kant mocht
gaan. In deze tien minuten kreeg
Qui Vive een aantal kleine kansjes, maar kwam het ook een paar
keer goed weg omdat Hurley ook
een paar goede kansen niet wist te
benutten. Toch was het Hurley dat
5 minuten voor de rust genadeloos
toesloeg: een goed genomen vrije
slag net buiten de cirkel werd fraai
afgemaakt via een tip in (0-2).
Aanval
Na de rust probeerde Qui Vive snel
de aansluitingstreffer te maken,
maar dit lukte niet omdat de verdediging van Hurley keer op keer antwoord had op de aanvallen van Qui
Vive. Na ongeveer 20 minuten in de
2e helft was het uiteindelijk dan ook
Hurley dat de wedstrijd definitief op
slot gooide. Een mooie aanval over
links werd goed afgerond door de

Regio - In de 2e ronde van de SGAcompetitie hebben de Amstelteams
zich enigszins gerevancheerd voor
de slechte resultaten in de vorige
ronde.Amstel 1 en Amstel 3 speelden gelijk, het 2e team verloor echter opnieuw.
Amstel 1
Het eerste team speelde in een uitwedstrijd tegen MSK in Muiderberg
met 2 invallers aan de borden 7 en
8. Deze invallers Simon Veldhuijzen
en Jan van Willigen konden helaas
geen potten breken en gingen tamelijk kansloos ten onder. Simon
speelde het verdachte Siciliaanse
gambiet ( 1 e4 c5 2 b4 ), kreeg geen
compensatie en verloor in het middenspel veel materiaal en vrij snel
de partij. Jan ging via de a-lijn ten
onder, een vrijpion gesteund door
torens en sterke loper waren teveel
voor hem. Aan bord 6 neutraliseerde Cora van der Zanden een felle aanval en behaalde een correcte remise. Bord 5 Ysbert van Hoorn
hield steeds druk op de zwarte stelling ,waardoor de vijandelijke stukken zich niet goed konden ontwikkelen. Ysbert profiteerde optimaal
en won fraai. Stand 2.5- 1.5 voor de
thuisclub.

moest in remise berusten. Het werd
zodoende 4-4, een uitslag waarmee
het verzwakte Uithoornse team niet
ontevreden mocht zijn.
Amstel 2
In een uitwedstrijd tegen het sterke Caïssa 5 in Amsterdam bleek het
klasse verschil tussen beide teams
wel erg groot. Het werd tenslotte 53 voor de Amsterdammers , na een
4-0 voorsprong.
Bord 1 Jeroen Smit, die de laatste tijd erg weinig speelt, kwam er
in een moeilijk eindspel niet aan te
pas. 4e bordspeler Jan Röling kreeg
het z.g. Koningsgambiet tegen zich
en wist daarmee niet goed raad, in
deze opening gaat het dan meestal snel mis. Zo ook hier. Aan het 3e
bord overzag Simon Veldhuijzen het
een en ander, hij verloor materiaal
en de partij .Dat overkwam ook Michiel Spook, die een kwaliteit verloor en daarvoor niets terug kreeg.
Stand 4-0 voor Caïssa en een debacle dreigde voor Amstel 2. De tegenstander van Dies Bouterse wilde
toen wel remise, de zege was daarmee binnen .In een gelijke stelling
was er ook niet veel eer meer voor
Dies te behalen Het aanbod werd
daarom geaccepteerd.

De Uithoornse topborden waren
ondertussen in een hevige strijd gewikkeld en naderende tijdnood en
moeilijke stellingen beloofden een
spannend slot . Dawood Asfar , aan
bord 2, stond iets minder maar had
veel meer tijd. Hij won door tijdsoverschrijding van de tegenstander. 3e bordspeler Mirza Bro werd
in een dichtgeschoven stelling op
de koningsvleugel overlopen en gaf
op toen mat niet te voorkomen was.
Stand 3.5-2.5 in het nadeel van de
Amstel. De resterende partijen van
Henk Elserman (bord 4 ) en Piet
Geertsema (bord 1 ) moesten de
beslissing brengen. Henk had een
gevaarlijke aanval van zijn tegenstander goed opgevangen, counterde alert en won in de tijdnoodfase een stuk en even later de partij.
Aan bord 1 miste Piet in een hectische uitvluggerfase de winst en

Hierna kwamen er tenslotte toch
nog enkele positieve ontwikkelingen voor Amstel 2. Eerst accepteerde Jan van Willigen aan bord 6 remise in een zeer onduidelijke stelling,
waarna alsnog 2 Uithoornse winstpartijen genoteerd konden worden. Martin Steunebrink ( bord 7 )
liet zijn h-pion promoveren en voorkwam dit bij de f-pion van zijn tegenstander. Hij won daarna snel.
Toen Henk van Lonkhuijzen aan bord
8 in een moeilijke stelling materiaal
won en zijn tegenstander door de
vlag zag gaan, werd de totaal uitslag
nog enigszins dragelijk: 5-3.
Amstel 3
Dit duel tegen het tweede team van
Isolani uit Amsterdam-Zuidoost had
beslist gewonnen kunnen worden.
Enkele Amstelspelers misten echter
goede kansen op de winst.
Topbord Carel Kok vergiste zich in

de opening, raakte een kwaliteit
kwijt en verloor kansloos. Aan bord
2 werd bij Jan van Ommeren in een
ongeveer gelijke stelling remise gegeven. Derde bordspeler Henk van
Lonkhuijzen miste in de slotfase een
mat in 2, waarna het remise werd.
Aan bord 4 speelde Joop Veldhuijzen een zeer goede partij, hij offerde verrassend zijn dame op h7 en
gaf met een toren op h3 mat. Bravo Joop!
Jan Röling ( bord 5 )miste de winst,
hij kon met een dubbel torenoffer
bijna onsterfelijk worden, zag het
echter niet en verloor nog. Aan bord
6 liet Mark Meijerink zich al kort na
het begin aftroeven, een snelle nederlaag was het resultaat. Stand 24, maar de redding was nabij .Anton
Lusthof aan bord 7 veroverde een
belangrijke centrumpion, won later
nog een stuk en incasseerde daarna snel het punt. Invalster Marijcke
van der Wal liet zich door haar erg
onrustige tegenstander niet afleiden
en won gedecideerd. Eindstand 4-4.
Een kleine basisschoolschaakkampioen bij de Amstel.
Leuk nieuws uit de jeugdafdeling,
want tijdens het basisscholenkampioenschap van de regio Amsterdam ( de SGA ) werd in de F-groep
Aryan Niknammaleki kampioen.
Er deden 5 Amstel jeugdspelers mee
aan dit gigantische jeugdfestijn.
In de E-groep waren dat Jasper Peeters en Koen van der Vlugt, in de Fgroep Aryan Niknammaleki en in de
G-groep David van Boxtel en Tim
Peeters. Jammer genoeg haalde
Koen de finale niet, maar de overigen wel. David scoorde 4 uit 7, Tim 3
uit 7, ze vielen helaas net buiten de
prijzen. In de E-groep behaalde Jasper ook 3 punten.
Aryan scoorde 6 uit 7 en werd zo de
terechte kampioen. Mooi werk, Aryan en van harte gefeliciteerd !!!
Alle uitslagen en verslagen vindt u
op de Amstelsite HYPERLINK “http://www.amstelschaak.nl”
www.
amstelschaak.nl

Bridgevereniging Hartenvrouw
Hurley spits en gaf keeper Harm
Bruin het nakijken. Na deze 0-3 was
het Qui Vive dat beter en agressiever geen hockeyen, wat resulteerde
in een aantal strafcorners en kansen. Via een strafcorner was het
dan ook Sven Galjaardt die de einduitslag van 1-3 op het bord bracht
want verder dan een goed schot dat
net naast ging van de sterk spelende Chris Thomas kwamen de heren

van Qui Vive niet. In dit duel tegen
de koploper heeft Qui Vive laten zien
dat het mee kan met de grote teams
uit deze klasse maar van ze winnen
nog een heel ander verhaal is.
Volgende week spelen de heren van
Qui Vive uit tegen Push in Breda en
dan zullen ze er weer alles aan doen
om de 3 punten mee naar huis te
nemen.

Uithoorn - Dinsdag 13 november
was weer een gewone bridgedag in
de “De Scheg”: In de A-lijn werden
eerste, met 60.42% Kokkie van de
Kerkhoven en Corrie Smit, als tweede volgden Tini Geling met partner
Paula Kniep, met 56.85%.
Derde in de A werden Nel Bakker
en An van der Poel.
In het algemeen (A) klassement
staan aan kop Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar, met een gemid-

delde van 57.33%. Tweede zijn An
van Scjaicken Lea Wit met gemiddeld 56.32%. Derde zijn Kokkie van
de Kerkhoven en Corrie Smit, hun
gemiddelde: 56.36%
In de B-lijn werden eerste Wil Blansert en Anneke Rood met 64.56%,
tweede waren Gerda Egbers en Bep
Beekman met 60.18% Anke Wurtman en Ria Bulters volgden als derde met 59.15%.

Het algemeen klassement voor de
“B”ziet er als volgt uit:
Alice Oostendorp en Ted Brand als
eerste met een gemiddelde van
58.98, tweede zijn Ans Pickers en
Loes Wijland, gemiddeld 56.96. Derde zijn Mineke Jongsma en Hil Cammelot met gemiddeld 54.88%
Inlichtingen over het spelen bij
“Hartenvrouw”bij de wedstrijdleing,
Greet Bakker, telefoonnummer:
02975-63195.
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Herfsttoernooi bij TV Wilnis

Wilnis - Bij Tennis Vereniging Wilnis
organiseren ze elk jaar het Herfsttoernooi. Dit is een dubbeltoernooi
voor heren, dames en mix, voor leden/winterleden van TVW. De deelnemers worden ingedeeld in poules van 6 koppels en zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. De wedstrijden worden in de weekenden
gespeeld vanaf midden september
tot begin november. De belangrijkste doelstelling van het toernooi is
om de leden op een sportieve manier bij elkaar te krijgen op ons tennispark, waarbij de deelnemers ook
in kontakt komen met andere leden
van de vereniging dan alleen degene met wie ze altijd tennissen.
En hierin slagen we ook altijd, er
wordt altijd nog lang nagepraat onder de deelnemers. Gedurende deze weekenden is het zeer gezellig
op het park.
Op de zondag van het laatste weekend sluiten ze het toernooi traditioneel af met een soort mini mix toernooi waarbij de deelnemers nog een
paar keer met willekeurige partners
tegen willekeurige tegenstanders
spelen. Deze dag wordt afgesloten
met de prijsuitreiking aan de winnaars van het herfsttoernooi. Voor
de 1e en 2de plaats van elke pou-

le hebben we een kleinigheid, het
gaat uiteindelijk niet om de winst
maar om nog even lekker te tennissen in het najaar. Dit jaar hebben we
het weer enorm getroffen met het
weer. Het was misschien niet altijd
even warm en zonnig, maar droog
was het meestal wel. Ook hebben
we maar weinig echt herfstweer gehad met wind en bladeren die in het
rond dwarrelden. Ze hebben zeker
in de begin weekenden een aantal

keren nog lekker buiten op het terras kunnen zitten. Er doet altijd een
groot aantal van onze leden mee, je
ziet altijd deelnemers waarvan je eigenlijk geeneens wist dat ze lid waren.
Dat is dan ook de kracht van het
toernooi, het geeft een verenigings
gevoel van een eigenlijk redelijk individuele sport. Volgend jaar gaat
het weer gewoon gebeuren het
Herfsttoernooi 2008.

Klinkende overwinning
Unitas H1 tegen Martinus H6
De Ronde Venen - Het eerste herenteam van Unitas/Schadenet heeft
maandagavond 12 november een
klinkende overwinning behaald tegen het gerenommeerde 6e herenteam van Martinus uit Amstelveen.
Met een 0-4 overwinning werd het
maximale aantal punten behaald.
De wedstrijd werd gespeeld in de
beroemde Bankrashal in Amstelveen. Voor Unitas was dit de zesde
wedstrijd van het seizoen waarin alleen de wedstrijd tegen SAS uit Uithoorn verloren werd.
De wedstrijd begon met een vol bezette reservebank met drie gretige
reserve-spelers. Na een gelukkig
puntje voor Martinus nam Unitas/
Schadenet van meet af aan meteen stevig de touwtjes in handen.
De pass werd goed afgeleverd aan
spelverdeler Jeroen Kraakman. Die
liet op zijn beurt de bal het werk
doen en zo werden afwisselend de
buitenflanken, het midden en de
driemeter aanvallers in stelling gebracht. Er werd een stevige voorsprong opgebouwd zodat Martinus
gedwongen was een time out te nemen bij een stand van 8-15. Na de
time-out liep de Mijdrechtse ploeg
weliswaar niet meer zo snel uit maar
het lukte Martinus ook niet er druk
bij Unitas/Schadenet op te leggen.
De eerste set werd dan ook vrij eenvoudig met 13-25 gewonnen.
Tweede set
De tweede set ging in het begin gelijk op, maar vanaf een stand van 67 begonnen de Mijdrechtenaren ge-

leidelijk uit te lopen. Met twee servicebeurten van Ricardo Angulo Velez - welke 4 punten opleverde - en
aansluitend één van Bert Polman welke vijf punten opleverde - werd
een solide voorsprong opgebouwd
die de rest van de set niet meer uit
handen werd gegeven. Martinus
bleef beter tegenstand bieden dan
in de eerste set maar het kon niet
verhinderen dat Unitas/Schadenet
ook deze set wonnen. Ditmaal met
een eindstand van 19-25.
Bij aanvang van de derde set werden drie spelers gewisseld. Het scoreverloop van deze set was vrijwel
gelijk aan de eerste set. Twee of drie
puntjes voor Unitas/Schadenet en
dan weer eentje voor Martinus. Zo
werd een voorsprong opgebouwd
van 6-13. Vanaf dat moment begon
Martinus steeds sterker te worden.
In deze fase van de set bleef Unitas/
Schadenet maar net op voorsprong.
Op een gegeven moment was de
stand zelfs 15-16. Toen stelde Unitas orde op zaken. In één ruk en
met 9 punten op rij maakte Maarten
Meulemans met zijn servicebeurt de
set uit. De set werd met 15-25 gewonnen.
Moeizaam
Ook in de vierde set stonden weer
drie nieuwe spelers in het veld. In
vergelijking met de 1e set stond nu
alleen nog Jeroen Kraakman op dezelfde plek opgesteld. Het gevolg
was dat 5 spelers elkaar weer opnieuw moesten vinden. De communicatie verliep moeizamer en het

spel werd minder gestroomlijnd.
Martinus rook zijn kans om deze set
te winnen en nam vrijwel onmiddellijk een voorsprong. Vrijwel elke bal
werd door Martinus opgevangen
en geretourneerd zodat de achterstand niet ingelopen kon worden.
Bij een achterstand van 13-8 werd
de eerste time-out van Unitas aangevraagd. Hierin werd gezegd dat
de wisselspelers zich warm moesten houden. Niet lang daarna werd
middenaanvaller Joost Woerden ingewisseld om wat extra lengte in het
veld te krijgen en zodoende meer
tegenstand te bieden aan de Amstelveense aanvallen. Op de servicebeurt van Robert van der Meer werd
een begin gemaakt aan de comeback. Martinus werd zenuwachtig en gebruikte 2 time-outs op 1815 en op 22-21. Beide teams waren
erg gebrand op de winst van deze
set en de spanningen liepen vooral
aan Amstelveense zijde hoog op. Zo
erg dat de scheidsrechter een gele
kaart aan Martinus gaf, met een gratis punt voor Unitas tot gevolg. Een
setpoint voor Martinus kon hierdoor
worden omgezet in een matchpoint
voor Unitas/Schadenet. De vierde
set ging nipt naar Unitas met een
eindstand van 25-27.
Hiermee was de eerste 4-0 overwinning een feit. Unitas/Schadenet schuift hierdoor op tot een 4e
plaats in de competitie. De volgende wedstrijd is op woensdag 21 november in sporthal De Phoenix in
Mijdrecht tegen Oradi/Omnia H1 uit
Aalsmeer/Kudelstaart.

Youri Onderwater traint namens Bouwbedrijf Midreth de jeugd van Argon.

’t Anker krijgt steuntje in de rug door spelers en staf

Argon-actie inloophuis
een groot succes
De Ronde Venen - De in september door spelers van de Zondag 1selectie, technische staf en begeleiders van Argon gestarte actie om
Inloophuis ´ t Anker een steuntje in
de rug te geven is een groot succes.
Tot op heden hebben maar liefst 20
bedrijven een selectiespeler of iemand van de technische staf van

Wilnis - In de strijd om de derde
plaats op de ranglijst van de eerste klasse A hebben de vrouwen van
CSW bij Ter Leede 2 een steek laten vallen. Ondanks een overwicht
in met name de eerste helft en een
surplus aan doelrijpe kansen liet het
team van de door ziekte afwezige
trainer Kors Pennin zich in een paar
minuten vlak voor de rust aftroeven
op effectief voetbal. In de wat mindere tweede helft kwam CSW tijd en
scorend vermogen te kort om nog
een punt mee naar huis te nemen.
Zeker in de openingsfase was CSW
beter dan de ploeg uit Sassenheim.
Jessica Könst was de eerste die het
probeerde, maar de hoek was te
moeilijk. Bij een corner van Linda
van Beek kopt Diana Koenen de bal
net over. Na 10 minuten krijgt Ter
Leede de eerste kans, maar ook Isabella Koenen staat op haar post. Een

paar minuten later stuurt Linda Los
Nelleke Vrielink de diepte in en na
het uitkappen van een tegenstander
is zij het die de score opent (0-1).
CSW blijft beter en had in deze fase
eigenlijk ruim afstand kunnen nemen van de ploeg uit Sassenheim.
Schietkans
Linda van Beek krijgt een aardige
schietkans en Jessica na een vrije
trap van Saskia Vis. In beide gevallen blijft de keepster van de thuisclub met enige moeite overeind.
Ook Diana Koenen en Nelleke Vrielink krijgen nog mogelijkheden,
maar de voorsprong blijft tot 0-1 beperkt. Tot die tijd kon de achterhoede van CSW zonder al te veel moeite
overeind blijven, maar in de slotminuten van de eerste helft ging het
dan toch mis.
Eerst moest Isabella Koenen zich

gewonnen geven bij een goed genomen vrije trap en enkele minuten later bracht een snelle counter
de thuisclub zelfs op een 2-1 voorsprong. Na de hervatting probeerde
CSW met de moed der wanhoop de
zaak nog recht te zetten, maar het
spel was te vaak te gehaast om succesvol te kunnen zijn. Linda Los en
Nelleke Vrielink kregen nog wel een
mogelijkheid en vooral Diana Koenen had met links CSW langszij
kunnen brengen, maar het kwam er
niet van.
Het was zelfs Ter Leede, dat na slordig uitverdedigen van dichtbij nog
naar 3-1 kon uitlopen. Pas 5 minuten voor tijd legde de scheidsrechter
de bal op de stip na een duw binnen
de 16. Saskia Vis kreeg zo de gelegenheid om vanaf 11 meter voor 23 te zorgen, maar de resterende tijd
was te kort voor een puntendeling.

Inloophuis ´t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor
mensen met kanker en hun naasten. In een beschutte omgeving
krijgen gasten van ‘t Anker de gelegenheid om door middel van lotgenotencontact en diverse activiteiten
weer even op adem te komen.
Inloophuis ´t Anker is financieel volledig afhankelijk van sponsors, giften en donaties.
Chris Snijder, voorzitter van Stichting Topsport Argon en initiatiefnemer van de actie is bijzonder blij
met het grote succes van de actie.
De inzet en positieve houding van
de spelers van de Zondag 1 selectie,
technische staf en begeleiders met
betrekking tot deze actie toont voor
hem aan dat Argon meer is dan
voetbal alléén…
Deelnemende bedrijven
Tot nu toe hebben de volgende bedrijven deelgenomen aan de actie
om het Inloophuis een steuntje in
de rug te geven:
Autobedrijf Vermeij, Bouwbedrijf
Midreth, BvCM Tailor Made Credit
Management, Den Ouden Binnen,
Duo Sports, Eron Communicatie,
Facta Non Verba, Fronik Infra, Gemeente De Ronde Venen, Gerrijn,
Hema, Intermat, Invisible Organizing, Lübke Schoonmaak & Glasbewassing, Rabobank Veenstromen,
Schadenet Kranenburg, Veenlanden College, Van Vuuren Schilderwerken, Van Zuijlen en Zn.

Frank Verlaan ontvangt van Rob ten Hoopen onderricht m.b.t. de verkoop van keukens bij Intermat.

De Vinken 2 wint eerste
zaalwedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag j.l.. moest
het door De Veensteker gesponsorde 2e team van De Vinken aantreden tegen Fluks 2 uit Noordwijk.
Het werd een spannende wedstrijd
waarbij Vinken 2 uiteindelijk aan het
langste eind trok en de eerste punten thuis kon houden door te winnen met 14-11.
De veensteker-equipe kwam niet zo
sterk uit de startblokken. De Noordwijkers daarentegen wisten wel snel
de korf te vinden en al snel was er

CSW dames doet zichzelf
te kort

Argon in hun bedrijf ´opgesteld´. Zij
verrichtten diverse werkzaamheden,
variërend van het verkopen van de
bekende HEMA-worst, grond- en
riool-werkzaamheden, PR-activiteiten, of het masseren van medewerkers tot en met het verkopen van
keukens. De vergoeding voor hun
werkzaamheden komt geheel ten
goede aan Inloophuis ‘t Anker.

een 0-3 achterstand. Daarna pakte
Vinken 2 het op. De aanvallen werden langer en daardoor kon er ook
makkelijker gescoord worden. Bij
Fluks was het even op waardoor
Vinken 2 met een 7-6 de rust in kon
gaan.
Na de rust volgde eenzelfde beeld
als aan het begin van de wedstrijd.
Fluks nam het initiatief en wist snel
de 7-6 achterstand om te buigen
naar een voorsprong van twee pun-

ten. Het was een moeilijke fase voor
de Veensteker-acht. Fluks zette veel
druk op de aanval van De Vinken
en daardoor was er veel balverlies.
Het was routinier Helene Kroon die
op dat moment twee belangrijke afstandschoten maakte en er voor
zorgde dat De Vinken weer op een
gelijke stand kwam. Daarna werd
het veldspel van De Vinken beter.
Er was weer vertrouwen en er werd
weer makkelijker gescoord. Een 1411 overwinning als gevolg.
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Biljarten

Willem Holla is bezig aan
goede serie
De Kwakel – Na de 11e competitieronde van het district Veen en
Rijnstreek beginnen de contouren
van het klassement zich zo zoetjes
aan te vormen. In de C5 klasse libre,
waarin drie teams van biljartvereniging het Fort uitkomen is het superspannend. Het verschil tussen het
nummer een na laatst en de koploper bedraagt slechts 9 punten. Het
team van Tom Pouw speelde een
uitwedstrijd in het buurthuis Westerhaven in Alphen aan de Rijn.
Tom speelde een solide partij. Met
een mooie serie van 13 tussendoor
wist hij zijn tegenstander te imponeren. Deze kwam de klap niet meer
te boven, waardoor Tom weer twee
punten aan zijn totaal kan toevoegen. Tweede speler Willem Holla is
het eerste gedeelte van het biljartseizoen bezig aan een goede serie.
Slechts één verliespartij had Willem
nog maar hoeven te incasseren. Ook
nu liet hij er geen gras over groeien. In 27 beurten maakte hij korte
metten met zijn tegenstander. Voor
Willem leverde dit een mooi gemiddelde van 1,556 op. Chris Draaisma
pakt op zijn tijd de punten mee. Dit
keer wilde het echter niet zo lukken
met Chris.Jack Baak echter speelde
een fantastische pot.
Hij wist door zijn overwinning de 72 veilig te stellen. Komende week
mag dit team aantreden in een heuse kraker, namelijk tegen het team
van Frans van Doorn. Frans van
Doorn en zijn teammaten speelde
deze ronde een thuiswedstrijd tegen mede titelkandidaat Harago uit
Ter Aar. Frans liet zien dat hij momenteel in een bloedvorm verkeerd.
In slechts 29 beurten behaalde hij
zijn 52 caramboles, wat voor deze klasse zeer goed te noemen is.
Peter Maijenburg had in het begin
moeite met zijn verhoging van het
aantal caramboles die hij in het begin van het seizoen heeft doorgekregen.
Gelukkig stelt Peter er een hoop
trainingsarbeid tegenover, waardoor het dit keer ééns goed afliep.
Met tussendoor twee series van 10
caramboles eindigde hij op een gemiddelde van 1,560. Nog belangrijker waren natuurlijk de 2 punten.

Ton Onderwater, alias Dopper de
Grote, had in het begin wat moeite
met het vrouwelijke aanwezige publiek. Gelukkig wist Dop de knop
op tijd om te zetten, en speelde het
vervolg van de partij een prima pot.
Met een gemiddelde van 1,300 en
twee wedstrijdpunten was het extra
punt ook al binnen.
Maus de Vries kon de 9-0 overwinning binnenhalen voor dit team. Het
duurde een tijd, 56 beurten, maar de
overwinning was verdiend. Door dit
resultaat klom het team van Frans
van Doorn op naar de tweede plaats
in de rangschikking.
Het team van Gerard Plasmeijer had
een moeilijke avond. Allereerst omdat tweede speler Robert van Doorn
na een partij tellen ziek de biljartarena moest verlaten. Hierdoor moest
Leon Loos dubbelen. Dit viel hem
zwaar. In zijn eerste partij behaalde
Leon voor zijn doen een prima gemiddelde, bijna 0,900 , maar niet genoeg voor punten.
Vermoeidheid
In de tweede partij sloeg de vermoeidheid toe bij Leon, waardoor
ook deze punten verloren gingen.
Gelukkig heeft dit team dan nog
altijd Jolanda Brandse. Zij is altijd
goed voor de punten dit seizoen.
Ook vanavond speelde ze weer bovenmaats, hierdoor zal ze waarschijnlijk halverwege het seizoen
worden verhoogd. Gerard zelf sleepte een moeizame remise uit de strijd,
samen met het extra punt toch nog
goed voor een 4-5 nederlaag.

naar huis toe. Invaller Wery Koeleman deed het beter. In 16 beurten
uitgaan met 47 caramboles is een
prestatie die er ook mag zijn.Arjan
Vlasman en Kees van der Meer trokken zich hieraan op, ook zij kwamen
ongeschonden uit de strijd. Toch
een mooie 7-2 overwinning, wat hun
aan de leiding brengt in de tussenstand van het klassement.
De C3 waarin het team van Ton Karlas uitkomt, speelde thuis tegen De
Heul. Ton en zijn kompanen trainen
veel de laatste tijd, waarin Ton de
overige teamleden wat probeert bij
te brengen. Hierin is Ton echter nog
wel zo fanatiek dat hij zijn trainingspartijtjes ook wil winnen. Advies
wordt duur betaald zullen we maar
denken. Deze mentaliteit legt Ton
overigens geen windeieren. Hij gaf
zijn tegenstander geen schijn van
kans. Met een gemiddelde van 2,6
mocht Ton uiterst tevreden zijn. Huib
Bakker speelde ook geen slechte
partij, echter moest hij de winst aan
zijn tegenstander laten. Jan Schockman stelde de overwinning voor dit
team veilig. Een mooie 5-2 overwinning.

In de C4 speelde het team van Aad
van der Laan een thuiswedstrijd tegen de Pepersteeg uit Roelofarendsveen. Aad zelf speelde tegen Astrid
van der Geest. Deze dame gaat met
grote sprongen vooruit in het biljarten, en hier zullen wij nog van gaan
horen in de toekomst. Astrid liet Aad
versteld staan. 44 caramboles in 19
beurten, tegenover Aad 23 caramboles.

Het vlaggenschip van de afdeling libre wat uitkomt in de C1 strijd om
de podiumplaatsen. In het duel van
deze week stond zelfs een heuse familiestrijd op het programma. Eerste
speler Kees de Bruyn moest aantreden tegen zijn zwager Tinus van Tol.
Dit zijn partijtjes om te likkebaarden.
Kees kan de komende tijd weer met
een glimlach op de verjaardagen
langskomen. Gedecideerd speelde hij zijn zwager van de biljarttafel. Rik van Zanten heeft het librespel onder controle. Deze van origine
driebandenspeler wist knap te winnen. In 26 beurten had Rik zijn 100
caramboles bij elkaar. Invaller Bart
de Bruyn liet zien dat hij momenteel
erg uitgerust is, de vele vakanties
doen hem goed blijkbaar. Ook hij
had zijn 100 caramboles in notime
bij elkaar. Goed voor een 7-0 overwinning dus, wat ze op een derde
plaats in de tussenstand brengt op
twee punten van de koploper.

Het zullen de zenuwen wel geweest
zijn bij Aad, de zenuwen om van een
vrouw te verliezen. Aad kroop dan
ook met de staart tussen zijn benen

Driebanden
In de B1 klasse strijden twee teams
met nog twee wedstrijden te gaan
om het periodekampioenschap. Het

Dapper KDO eervol ten
onder in Amstelveen
De kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de streekderby tegen
NFC/Brommer op het programma.
NFC/Brommer, voorgaande seizoenen een stabiele middenmotor in de
4e klasse, heeft zich in de zomerstop flink versterkt op de (internationale) transfermarkt en was voorafgaand van de wedstrijd koploper.
Uit 10 wedstrijden wisten zij maar
liefst 25 punten te bemachtigen,
een prestatie van formaat.
KDO wist dus op voorhand dat het
een lastig middagje zou kunnen
worden.
Trainer Marc Schols realiseerde zich
dit terdege en deed er alles aan om
zijn mannen in zijn wedstrijdbespreking scherp aan de wedstrijd te laten beginnen. In de basisopstelling
had hij een plaats ingeruimd voor
good-old Patrick den Haan.
Den Haan die dit seizoen op eigen

verzoek in het 2e speelt, was aangenaam verrast met deze keuze.
Kogelhard
KDO startte de wedstrijd scherp en
stichtte in de eerste minuten vanuit
de tweede lijn gevaar op het Amstelveense doel.
De grote man aan de kant van NFC
is spits Erik van den Heuvel. Met
maar liefst 19 doelpunten in 10
wedstrijd wordt hij in Amstelveen
alom geprezen. In de vijfde minuut
maakte KDO kennis met zijn kwaliteiten.
Een strakke voorzet vanaf de rechterkant kwam voor zijn voeten terecht en hij schoot kogelhard de bal
in de rechterkruising, 1-0.
Dit betekende zijn 20e goal van de
competitie, een gemiddelde van 1,82
per wedstrijd, Alves zou er jaloers
op zijn… KDO was uiteraard aangeslagen door deze vroege achter-

Legmeervogels D2
wint van Waterwijk D1
Uithoorn - Waterwijk uit Almere
is één van de koplopers van deze
competitie. Voor de Legmeervogels
betekende dat, dat ze aan de bak
moesten. Yannick van de Veer was
ziek en Thijmen van Dijk was helaas
nog geblesseerd.
De opstelling was iets aangepast.
Tex Koster speelde deze wedstrijd
als voorstopper en Ferdy Brakke als
linksback en deed dit uitstekend.
De inzet van alle spelers was deze
wedstrijd prima.
Er werden goede combinaties gemaakt tussen onder andere Wessel de Jong, Remco Timmermans
en Martijn van Reenen. Door goed
samenspel kreeg Chelly Drost nog
een schietkans.
Na een stevig duel kwam Bas Lefferts ongelukkig op zijn rug terecht
en moest geblesseerd uitvallen. An-

ko Smit keepte heel attent en stopte
alle afstand schoten.
In de tweede helft kwam Waterwijk
snel op voorsprong. Maar Legmeervogels liet de kopjes niet hangen en
bleef fel en goed voetballen. Jamal
Kissami kwam steeds goed voor zijn
man.
Na een corner van Wessel de Jong
kwam de bal bij Tex Koster terecht
en die knalde de bal over 40 meter in de kruising, 1-1. Een wereld
doelpunt. De D2 was los. Andy Burke kon aan de linkerkant een paar
keer goed opkomen en zorgde voor
veel gevaar. Waterwijk was de kluts
kwijt. Wessel de Jong brak door aan
de linkerkant en speelde 4
Waterwijkers uit en gaf voor waardoor Carlo van Andel de Vogels op
2-1 kon zetten. De helft hebben ze
nog een paar goede kansen gehad.
Al met al een uitstekende wedstrijd
en een verdiende overwinning.

stand, maar kon blijven meekomen
met NFC. Individueel was NFC sterker dan de Kwakelse brigade, echter
door inzet en passie waarmee er gevoetbald werd, was het verschil tussen beide ploegen nihil.
NFC was via hun voorhoede levensgevaarlijk, maar de Kwakelse verdediging liet zich niet gek maken en
zodoende werd met een 1-0 achterstand de rust bereikt.
Tevreden
In de rust was trainer Schols tevreden over het vertoonde spel en benadrukte dat KDO zich niet zo maar
verloren moest geven.
In de tweede helft was het spel van
NFC duidelijk iets minder dan in de
eerste 45 minuten en KDO bleef geloven in een goed resultaat.
Grote kansen kreeg KDO niet, maar
door vroeg druk te zetten op de Am-

team van Bart de Bruyn kon een van
zijn naaste concurrenten op achterstand zetten. Het team van RBV
uit Leimuiden. Als de druk hoog is
speelt Bart op zijn best. Dat bewees
Bart met een uitzonderlijk gemiddelde. 1,250 wordt niet snel gehaald
in deze klasse. De dopingdokter zal
echter binnenkort langskomen op
de Hoofdweg. Er gaan namelijk geruchten dat Bart bij terugkomst van
zijn vakanties preparaten meeneemt
die prestatieverhogend zijn. Als Bart
positief word bevonden zal hij als
straf een flinke verhoging aan zijn
broek krijgen. Martien Plasmeijer
speelde een solide partij tegen Ramon van Soest.
Weliswaar geen aansprekend gemiddelde maar wel goed voor de
punten. Plat Voorn mocht als laatste
proberen een 7-0 overwinning veilig
te stellen. Deze druk werd Plat toch
wat te veel. Slechts 13 caramboles
kon hij laten noteren. Hierdoor werd
het 5-2. Door dit resultaat werd de
naaste concurrent op 10 punten
achterstand gezet. Het is nu zo goed
als zeker dat de strijd om het peri-

stelveense verdediging, maakte de
Kwakelaars het NFC behoorlijk lastig.
Uiteindelijk besliste NFC tien minuten voor tijd de wedstrijd. Al dan
niet buitenspel kon de nummer
tien, Schmeltz van NFC vrij op doelman Peter Onderwater afstomen.
Schmeltz rondde dit buitenkansje fraai af, waardoor het 2-0 voor
NFC werd. KDO was nog dichtbij de
aansluitingstreffer via invaller Joost
Samsom.
Echter ging zijn inzet rakelings over.
Uiteindelijk floot de goedleidende
scheidsrechter af en volgde er een
flinke ontlading bij NFC. Dit betekent dat KDO de eerste seizoenshelft afsluit op een achtste plaats
met negen punten uit elf wedstrijden.
Geen prestatie om trots op te zijn,
want er is nog veel werk aan de
winkel om KDO definitief te behouden in de vierde klasse. Aanstaande
zondag is KDO vrij, maar dinsdag 27
november wordt er geoefend tegen
derdeklasser RKAV in Aalsmeer.
Zondag 1 december staat vervolgens de cruciale ontmoeting met
laagvlieger Amsterdam Seref Spor
in Amsterdam op het programma.

odekampioenschap beslist zal gaan
worden tussen de teams van Bart de
Bruyn en John van Dam.
John van Dam speelde een heuse derby tegen het team van Piet
Bocxe. Dit zijn altijd spannende partijen. Ook nu weer. John kwam er
“slechts” één tekort op een aantal
van 50. Dan zijn de appels natuurlijk
zuur. Gelukkig mocht Do van Doorn
dubbelen. Dit leverde 4 punten en
het extra punt voor het team van
John op. Do liet zelfs nog een partij van 1.00 gemiddeld noteren, een
prima prestatie.
Door het 5-2 verlies blijft het team
van John op 5 punten achterstand
op de tweede plaats staan.
Het team van Jan van Doorn speelde een uitwedstrijd tegen ROAC uit
Rijpwetering. Het werd een matige
wedstrijd, met als uitschieter naar
beneden de verliespartij van Hans
van Eijk. 13 caramboles in 66 beurten zouden Hans bijna doen besluiten om te stoppen met biljarten en
een recreantenteam in De Hoef op

te zetten. Zijn verstand heeft gelukkig anders doen besluiten.
Het team van Wery Koeleman mocht
naar Langeraar, in de biljartlocatie
naast de plaatselijke kerk daar. De
uitslag van deze wedstrijd doet vermoeden dat de heren eerst een zegening zijn wezen halen bij de pastoor. Het heeft
Alex van der Hulst waarschijnlijk het
meest geholpen. Met een gemiddelde van 0,782 was hij in mum van tijd
klaar met zijn tegenstander. Wery
zelf speelde ook weer eens een partij die er mocht zijn. 27 caramboles
in 42 beurten, goed voor twee punten. Kees Smit kon hierdoor niet
achterblijven.
Hij deed dan ook erg zijn best om
de 7-0 overwinning veilig te stellen
wat uiteindelijk ook lukte. Komende
week staat de 12e en één na laatste
competitieronde op het programma.
Hierna valt te zien welke teams er
nog mee gaan strijden om het periodekampioenschap.

Computersores
bij BVK
De Kwakel - Afgelopen donderdag werden de bridgers van de BVK
‘verrast’ met een computerstoring,
waardoor niet met de inmiddels volledig ingeburgerde electronische
kastjes kon worden gewerkt, maar
er ouderwets scorebriefjes ingevuld
moesten worden.
Dat wedstrijdleider Cor ondanks deze sores er in slaagde om alle scores
handmatig in te voeren in de computer en de volledige uitslag toch
de volgende ochtend al bij de leden
te hebben is een prestatie van formaat.
Het leverde de volgende resultaten
op: In de A lijn werd echtpaar van
Beem 1e met 59,4%, gevolgd door
paar Verhoef-Elenbaas met 56%.
Dick was duidelijk uitgerust na een
loempia-reis en stak weer in glanzende vorm.
Echtpaar van Nieuwkoop werd 3e
met 54,8% en mede door de afwezigheid van de koplopers in de totaalstand, echtpaar van der Post, is
de stand aan kop nu extreem spannend geworden. Met nog 1 avond
voor de boeg is het verschil tussen
nummer 1 en 2 0,6% gemiddeld. 3e
staat op dit moment paar
Bakker-Wagenvoort, die hun oplopende scores niet konden doortrekken en nu uitgeschakeld lijken voor
de hoofdprijs. Op de laatste plaats
eindigde paar Backers-Kamp (H)
met 39%, een positie die zij ook in
de totaalstand innemen.
Het doek lijkt gevallen voor de paren
die nu op de plaatsen 14, 15 en 16
staan, voor degradatieplek 13 lijkt
de strijd te gaan tussen de echtparen Fritschy en Ludwig.
b lijn
In de B lijn werd de 1e plaats opgeëist door paar Karlas-Verhoef,
wat o.a. werd gerealiseerd door als
enige paar het hoogst denkbare
bod van 7 SA te doen en dit contract ook te maken, waar de rest van
het veld 6SA + 1 noteerde. Mooi gedaan Anneke. 2e werd echtpaar van
Zuylen, dat aan een opmerkelijke
comeback bezig is, met 57,4% en de
derde plaats was voor paar Zuide-

ma-Heylman met 57,3%. Laatstgenoemd paar staat achter echtpaar
van Nieuwkerk 2e in de totaalstand
en die 2 paren promoveren sowieso,
maar tussen de huidige nummers
3 en 6 is het onderlinge verschil
nog zo klein dat het volgende week
bloedstollend spannend wordt. Paar
Dekker-deJong werd 15e met 37,6%
en hierdoor hebben zij ernstige degradatiezorgen, maar dat geldt nog
voor nog 7 paren.
In de C lijn is het na de voorlaatste
speelavond ook nog zeer de vraag
wie er gaan promoveren. 6 paren lijken nog aanspraak te maken op de
4 promotieplaatsen, waarbij echtpaar van Beek er het best voorstaat.
Hun 1e plaats met 64,6% (topscore
van de avond) droeg hier in belangrijke mate aan bij.
Met 64,2% deed paar FernhoutHoutman een flinke stap voorwaarts,
maar hun eindsprint lijkt te laat te
zijn ingezet om bij de bovenste 4 te
eindigen. Een fraaie 3e plaats was er
voor gelegenheidspaar Annie Lauwers-Roel Knaap met 54,5%. Corrie Bartels en Ruud Doeswijk sloten
de rij met toch nog ruim 40%, maar
als Ruud niet zo snipverkouden zou
zijn geweest en dus minder waterige ogen had gehad, dan was dit vast
niet gebeurd.
Volgende week de einduitslag.

Kienen bij
Serviam
Uithoorn – Op zaterdag 10 november organiseert Stichting Serviam
weer een kienavond in het KNA gebouw nabij winkelcentrum Legmeer
in Uithoorn.
De aanvang is 20.15 uur. Er zijn diverse leuke prijzen te winnen.
De opbrengst van deze avond is
voor het ontwikkelingswerk van Uithoornse missionarissen.

