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UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”

Erik Meyer & Anne de Boer, 
Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

FRANTZEN R&O
Uitbouwen

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Uithoorn - “Het is het eerste pro-
ject van buurtbeheer” gaf wethou-
der Jeroen Verheijen aan tijdens de 
inspraakavond over de voorgeno-
men renovatie van het Oranjepark. 
Er is een werkgroep in het leven ge-
roepen waarvan zeven leden samen 
met het buurtbeheer in de directe 
omgeving bij de bewoners hebben 
geïnventariseerd wat de wensen en 
ideeën zijn. Uit die inventarisatie is 
ook naar voren gekomen dat de be-
woners in de directe omgeving het 
heel belangrijk vinden dat het park 
mooi en netjes blijft. Een ander punt 
waar de bewoners zich zorgen over 
maken is de overlast van jongeren. 
Ook in dat kader is er nu een werk-
groep jongeren die de verschillende 
aspecten die met jongeren samen-
hangen gaat bekijken. De bedoe-
ling is dat er in 2009 een plan van 
aanpak voor de jongeren komt. Wat 
de speelplek betreft is die in 2010 
gereed. Maar terug naar de werk-
groep. De leden daarvan zijn on-
geveer vijf keer bij elkaar gekomen 
en hebben de verschillende punten 
besproken en geïnventariseerd. Zo 
was een punt dat de prullenbak-
ken groter moeten worden, dat er 
iets voor de jongeren gedaan moet 
worden. Daarbij wordt gedacht 
aan een speciale plek voor de jon-
geren. Verder de verlichting en de 
kleurstellingen in het park. Er wordt 
niets aan de bestrating rondom het 
park gedaan maar wel aan de par-
keerplaatsen in de Irenelaan en de 
Emmalaan. De bedoeling is dat het 
project begin volgend jaar van start 
gaat. Het uitgangspunt is dat er een 
mooie plek komt met meer kleur en 
fleur dan daar nu is. 

Opknapbeurt
De paden zijn toe aan een opknap-
beurt, het bruggetje moet vervangen 
worden, er moeten andere bomen 
komen. In zoverre dat de goede bo-
men blijven behouden en de slechte 

bomen worden vervangen. De on-
derbeplanting wordt vervangen. Er 
komen kleurige vaste planten en de 
beschoeiing wordt vervangen. 

Op een vraag hoe het staat met de 
jeu de boulesbaan wordt dit niet 
wenselijk geacht om dit op te nemen 
in het renovatieplan en dat heeft te 
maken met de overlast. Bij het re-
novatieplan is rekening gehouden 
met bestaande aspecten zoals de 
padenstructuur, het notariskantoor 
en de vijver. De bedoeling is dat de 
vijver wat ronder van vorm wordt 
en gedeeltelijk een verlopend talud. 
Dat zou dan meteen kunnen dienen 
als extra waterberging. Aan de kant 
van de Prins Hendriklaan komt een 
harde beschoeiing en aan de kant 
van de Oranjelaan een natuurvrien-
delijke aflopende beschoeiing. Er 
worden 14 bomen gekapt. Dat zijn 
dan inclusief de sierprunussen en er 
wordt een aantal coniferen verwij-
derd zodat een conifeer een betere 
mogelijkheid heeft om uit te groei-
en. Er komt lage kleurrijke beplan-
ting. Dat houdt dan in vaste planten 
met heesters langs de kant van de 
Oranjelaan en wintergroene hees-
ters aan de overzijde met lavendel. 
Verder wordt gedacht aan slingers 
van bloembollen. Bij de oversteek 
van Oranjelaan-Prinses Irenelaan 
komt een blindegeleidestrook. Wat 
de prullenbakken betreft komen er 
twee bij het zitje bij de vijver te staan 
en twee bij de andere banken. 

Het materiaal van de prullenbakken 
is roestvrijstaal. Het asfalt krijgt een 
streetprint, wat lijkt op klinkerver-
harding. In totaal komen er drie lan-
taarnpalen. 

Lager
De verlichting daarvan is op een iets 
lager niveau dan het huidige niveau 
en ook iets geler, zodat het gehele 
lichtniveau beter wordt en er komen 

nieuwe lichtmasten van hetzelfde 
type als in Legmeer West. Er ko-
men ook nieuwe banken van roest-
vrijstaal. Sommige bewoners waren 
van mening dat ijzeren banken niet 
echt uitnodigt om te gaan zitten. Wat 
betreft het onderzoek over de riole-
ring, wat ook een vraag van de be-
woners was, blijkt dat het onderzoek 
nog steeds loopt. Medio 2009 wordt 
gestart met de grove werkzaamhe-
den van de renovatie en eind van 
dat jaar worden de nieuwe bomen 
geplant en het gras ingezaaid. In het 
voorjaar van 2010 worden de vaste 
planten gepoot en april 2010 is de 
renovatie klaar. Wat de overlast van 
jongeren betreft komt eveneens in 
2009 een plan van aanpak voor de 
overlast van jongeren zowel in het 
Oranjepark als in het Oude Dorp. 
Ook kwam nog even het speelbe-
leidsplan naar voren. Men is nu be-
zig met drie pilots. In 2009 volgt dan 
een gedeelte van de uitwerking van 
de speelplekken. Er wordt een inde-
ling gemaakt en die wordt dan be-
sproken met buurtbeheer. Ook de 
speelplek in het Oranjepark zit in de 
planning van 2009. 
De kinderen mogen hierover mee-
praten en denken. De speelplek 
wordt gerenoveerd bij de uitvoering 
en moet in het voorjaar van 2010 
klaar zijn. Nadat het inrichtingsplan 
definitief is vastgesteld worden de 
bewoners van het Oude Dorp hier-
van op de hoogte gesteld.

Het Oranjepark wordt 
gerenoveerd

Het was weer volop feest bij de intocht 
van de Sint in Uithoorn
Uithoorn – Precies om tien uur 
meerde de stoomboot van  Sinter-

klaas en zijn pieten traditiegetrouw  
aan de Wilhelminakade in Uithoorn 

aan, waar honderden kinderen hem 
stonden op te wachten. Zie elders in 

deze krant een uitgebreid fotoverslag 
van deze reuze gezellige intocht.

Insluiper aangehouden

Frontale aanrijding: 
getuigen gezocht
Regio – Op zondagmiddag 16 no-
vember kwamen twee bromfietsers 
frontaal met elkaar in botsing. Bei-
de bromfietsers werden in het zie-
kenhuis opgenomen. Rond 17.20 
uur reed een 16-jarige bromfiet-
ser uit Mijdrecht over het fietspad 
van de Provinciale weg N201, ko-
mende uit de richting van Amstel-
hoek en gaande in de richting van 
Mijdrecht. Op hetzelfde fietspad be-
vond zich een 17-jarige bromfietser 
uit Mijdrecht. Het is nog niet duide-
lijk of de 17-jarige jongen stilstond 
of reed. Beide bromfietsen kwamen 
frontaal met elkaar in botsing. Een 
agent reed vlak achter de aanrij-
ding en was vrijwel direct ter plaat-
se. Daarbij bleek dat beide bestuur-
ders gewond waren geraakt en niet 
aanspreekbaar waren. De 17-jarige 
jongen werd per ambulance naar 
het VU-ziekenhuis in Amsterdam 

gebracht en de 16-jarige jongen per 
ambulance naar het AMC in Am-
sterdam. 

Aan getuigen die het ongeval heb-
ben zien gebeuren, wordt verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie van district Rijn & Venen op tele-
foonnummer 0900-8844.

Snelheidscontroles
Wilnis – Op vrijdagochtend 14 no-
vember heeft de Verkeerspolitie een 
snelheidscontrole gehouden op de 
Bovendijk. Vanaf 08.30 uur tot 11.00 
uur zijn 1164 voertuigen gecontro-
leerd. In totaal overschreden 110 be-
stuurders de maximaal toegestane 
snelheid van 80 km/h. De hoogstge-
meten snelheid was 107 km/h.

Regio – De politie heeft donderdag 
13 november een 31-jarige man uit 
Breukelen aangehouden op verden-
king van insluiping en diefstal.
Deze insluiping had plaatsgevon-
den op maandag 10 november bij 
een winkel aan de Dorpsstraat. De 
insluiper was via de achterkant de 
winkel ingelopen en heeft goederen 

uit het kantoor weggenomen. De ei-
genaar van de winkel heeft aangifte 
gedaan. Via de camerabeelden uit 
de winkel herkenden agenten de in-
sluiper. De 31-jarige man uit Breu-
kelen, die bekend staat als veelple-
ger, is donderdag 13 november aan-
gehouden en overgebracht naar het 
politiebureau voor verhoor.

van DINSDAG 18 t/m ZAterDAG 22 november
van 09.00 – 21.00 uur

SinterklaaS OutletShOw
bij

vestiging Aalsmeer

www.vankouwen.nl

dus iedere avond: KOOPAVOND!

Surf voor de inruilwaarde van uw auto 
naar www.vankouwen.nl/openingsbod

en u heeft binnen 2 uur! een 
GeGArANDeerDe INruIlPrIjS!
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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 dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 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. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies 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 mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

C O L O F O N
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Waar trek jij de lijn?
Maand tegen drugs 
& drank
De jaarlijkse Maand tegen 
drugs & drank  wordt op 28 
november afgesloten met een 
debat en frisfeest voor jonge-
ren in The Mix. (Zie bericht el-
ders op deze pagina). Cen-
traal staat het bespreekbaar 
maken van drugs- en drank-
gebruik onder jongeren.

Het doel van de themamaand is dat 
jongeren en hun ouders zich bewust 
worden van de gevaren van het ge-

bruik van alcohol, soft- en hard-
drugs. De Maand tegen drugs 

& drank maakt deel uit van 
het in 2006 door B&W 

vastgestelde Plan van 
Aanpak 2006-2010 

voor het drugs-
beleid van de 

gemeente Uithoorn. Alle activiteiten 
en achtergrondinformatie zijn terug 
te vinden op de website: 
www.waartrekjijdelijn.nl. 
Op de basisscholen wordt structu-
reel aandacht besteed aan drugs en 
alcohol in de groepen 7 en 8 met het 
door de GGD opgestelde lespro-
gramma Gezonde school en genot-
middelen. Na afloop van de CITO-
toets 2009 is er ook op de basis-
scholen extra aandacht voor het the-
ma. 
Het programma van de Maand te-
gen de drugs & drank is tot stand ge-
komen in samenwerking met: Poli-
tie, GGD Amsterdam, Brijder Versla-
vingszorg, de scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs in Uithoorn, 
Stichting Cardanus en Stichting 
Werkgroep Horeca Uithoorn.

Denk mee over campagne 
De maand van de verleiding
Werkt u met jongeren? Bent u betrok-
ken bij wat jongeren beweegt, hun 
leefwereld en gedachten? Denkt u te 
kunnen herkennen wanneer een kind 
drugs of drank gebruikt? Wilt u meer 
weten over de hulp die in zo’n geval 
geboden kan worden?

Heeft u een idee voor een onderwerp 
voor de in 2009 te organiseren cam-

pagne ‘ De maand van de verleiding’ of 
wilt u hierover meedenken? Zet dan de 
bijeenkomst van 27 november in het 
gemeentehuis in uw agenda en surf 
naar www.waartrekjijdelijn.nl/formulier 
om u aan te melden.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente Uithoorn, Daphne 
Woerden; telefoon: 0297-513111

Evenementenagenda
Regelmatig staat voortaan op de gemeentepagina een overzicht 
van culturele evenementen in Uithoorn en De Kwakel. Aanmeldin-
gen kunt u doorgeven via gemeentepagina@uithoorn.nl

22 november
Gala aan de Amstel in Rechthuis. 
Aanvang: 19.30 uur

Maand tegen drugs & drank
Altijd al een Nintendo WII willen hebben?
Doe dan mee met onze wedstrijd en maak een creatie/werkstuk/fi lmpje/rap/
ander kunstwerk over de gevolgen van drugs- en drankgebruik. Uiterste in-
leverdatum is 20 november dus stuur vandaag nog in! 
Voor meer informatie: www.waartrekjijdelijn.nl

28 november a.s.
BE DOPE NO DOPE 
frisfeest in The MIX
DIO in Uithoorn
Iedereen tussen de 12 en 18 jaar is op 28 november van harte welkom 
in The Mix.
 
17.00 uur:  drugsdebat met medewerking 
 van Tripple Indo en Space Hazel
 Laat jouw mening horen! Bij het debat treden 
 de rappers:Tripple Indo en Space Hazel op. 
 Je kunt dan ook stemmen op de genomineerde 
 creaties voor de Nintendo WII.

18:15 uur:  uitreiking van de Nintendo WII

18:30 uur:  eten
 Discussiëren maakt hongerig, vooral als er nog 
 een hele feestavond voor je ligt. Daarom wordt 
 voor alle aanwezigen voor eten gezorgd. 

20.00 uur:  feesten
Feesten met: DJ Milo
 DJ Ledba
 Tripple Indo
 Space Hazel 

MET ALS ABSOLUTE UITSMIJTER DIO
De entree is gratis.

Gezocht: eigenaar caravan 
Handelsweg
Op het bedrijventerrein Uithoorn stond langs de Handelsweg een ou-
de caravan. Deze caravan is naar de gemeentewerf gesleept. De ei-
genaar heeft tot en met woensdag 26 november de tijd om zich te mel-
den bij de gemeentesurveillanten,  tel. 0297- 514490 of e-mail: 
johan.vanmontfoort@uithoorn.nl 
Indien op donderdag 27 november 2008 niets is vernomen van de ei-
genaar wordt de caravan vernietigd.

Alle bouwwerken waaronder ook 
woonwagens moeten voldoen aan 
bepaalde gebruikseisen. Deze eisen 
hebben als doel te zorgen voor een 
brandveilige situatie. 

De gebruikseisen waren tot voor kort 
per gemeente vastgelegd in ver-
schillende verordeningen. Ook was 
in deze verordeningen een vergun-
ningstelsel opgenomen voor een be-
paald gebruik van bouwwerken.
Op 1 november 2008 is het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken, 
ook wel het Gebruiksbesluit ge-
noemd, in werking getreden. Dankzij 
dit Gebruiksbesluit worden de ge-
bruikseisen voor bouwwerken in het 
hele land hetzelfde en wordt het hui-
dige vergunningstelsel eenvoudiger.
De afgelopen jaren is landelijk ge-
constateerd dat het verlenen van 
een gebruiksvergunning in veel ge-
vallen overbodig is geweest. Een 
brandveilig gebruik had namelijk ook 
gewaarborgd kunnen worden door 
het opnemen van standaardeisen in 
de bepalingen .
Naast de  bestaande gebruiksver-
gunning doet de zogenaamde ge-
bruiksmelding zijn intrede. Voortaan 
kan in de meeste gevallen volstaan 
worden met het indienen van een 
gebruiksmelding. Daardoor zal het 
aantal bouwwerken waarvoor nog 
een gebruiksvergunning nodig is 
met 80% verminderen. 
Een gebruiksvergunning is nodig 
wanneer u een bouwwerk in gebruik 
neemt/heeft waarin bedrijfsmatig of 
in het kader van verzorging nacht-
verblijf wordt verschaft aan meer 
dan tien personen. Of bij een ge-
bouw waarin dagverblijf wordt ver-
schaft aan meer dan tien personen 
jonger dan 12 jaar of meer dan 10 
personen met een lichamelijke of 
verstandelijke handicap.
Een gebruiksmelding is nodig wan-

neer u een bouwwerk in gebruik 
neemt/heeft waarin meer dan 50 
personen tegelijk aanwezig zullen 
zijn. Ook is een gebruiksmelding no-
dig wanneer u een woonfunctie in 
gebruik neemt/heeft voor kamerge-
wijze verhuur. Tenslotte is een ge-
bruiksmelding nodig wanneer er in, 
op of aan een bouwwerk een ten op-
zichte van het Gebruiksbesluit gelijk-
waardige oplossing wordt toegepast 
om te zorgen voor dezelfde mate 
van brandveiligheid. 
Eigenaren en gebruikers van bouw-
werken krijgen voortaan te maken 
met landelijk dezelfde voorschriften 
met betrekking tot de brandveilig-
heid. Dat maakt de regelgeving een 
stuk eenvoudiger en overzichtelij-
ker.
Aan het aanvragen van een ge-
bruiksvergunning zijn kosten ver-
bonden, maar aan het indienen van 
een gebruiksmelding niet.
Het Gebruiksbesluit is niet ontwor-
pen om het brandveiligheidsniveau 
te veranderen. De invoering van het 
Gebruiksbesluit gaat dus niet ten 
koste van de brandveiligheid. Daar-
naast kunnen burgemeester en wet-
houders na een melding van een ge-
bruik nadere voorwaarden opleggen 
ter voorkoming, beperking en bestrij-
ding van brand, brandgevaar en on-
gevallen bij brand. Als het nodig is, is 
er ook de mogelijkheid om, voor en 
na ingebruikname, het bouwwerk te 
controleren.
Het formulier voor het aanvragen 
van een gebruiksvergunning of het 
indienen van een gebruiksmelding 
kunt u vinden op www.vrom.nl
Voor nadere info kunt u contact op-
nemen met de heer Olsthoorn van 
de afdeling Vergunningen & handha-
ving,  tel. 0297 - 51 32 24. Voor meer 
informatie met betrekking tot het Ge-
bruiksbesluit kunt u ook terecht op 
www.vrom.nl

Heeft u een gebruiks-
vergunning nodig?

Drie populieren gekapt
Kap onvermijdelijk

Drie populieren bij het Zijdelveld

Vorige week zijn drie enorme popu-
lieren gekapt aan het Zijdelveld nabij 
de hoek N201/ Watsonweg. Tijdens 
de jaarlijkse inspectieronde was na-
melijk gebleken dat de bomen niet 
meer veilig waren. Ze waren aange-
tast door een schimmel. 
De bomen stonden vermeld op de 
lijst van waardevolle bomen in Uit-
hoorn. Helaas zijn door deze kap 
drie markante bomen verloren ge-
gaan. Op genoemde plaats worden 
nieuwe bomen geplant. Schimmelvorming bij de stamvoet
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Op 1 juli 2008 is de rookvrije werk-
plek in horeca-, sport- en kunst/
cultuur-accommodaties inge-
voerd. Rookvrij betekent dat er in 
deze accommodaties niet gerookt 
mag  worden, behalve in de daar-
toe aangewezen en afgesloten 
rookruimten. Volgens de nieuwe 
Tabakswet blijft het mogelijk op 

een (buiten)terras te roken ook on-
der een parasol of luifel. Met name 
horecabedrijven die niet beschik-
ken over een speciale rookruimte, 
willen hun rokende gasten ter wil-
le zijn door openstelling van het 
terras in de wintermaanden (1 no-
vember tot 1 maart, tot uiterlijk tot 
23.00 uur). 

De burgemeester heeft bij wijze 
van proef besloten om aan dit ver-
zoek tegemoet te komen. Na deze 
proef zal een evaluatie gehouden 
worden. Afhankelijk van het resul-
taat hiervan zal worden bekeken 
of deze openstelling herhaald kan 
worden in de winterperiode van 
2009/2010.

Ria Zijlstra
GroenLinks
‘De begroting is sluitend, 
het afgesproken coalitieak-
koord wordt uitgevoerd én 
er is nieuw beleid ontstaan 
in 2008. Beleid waar Groen-
Links achter kan staan, zo-
als de uitbreiding van speel-
plekken voor kinderen. Wat 
ik erg belangrijk vind, is dat 
het college heeft getekend voor een energieneutrale 
regio en zich in wil zetten voor duurzaamheid. Dat het 
college zich daarvoor uitspreekt, heeft consequenties. 
Kunnen er zonnepanelen worden geplaatst op de 
nieuwbouwwoningen in De Kwakel? Waarom geen 
warmteabsorberend asfalt op de nieuw te maken 
N201? De techniek om duurzaam te ondernemen is 
aanwezig. Het kost wat, maar op de lange termijn be-
taalt zich dat terug. Verder zal GroenLinks zich vol-
gend jaar hard maken voor het behouden van het lan-
delijke karakter van Uithoorn, want we willen niet ver-
worden tot één grote stad met Amsterdam. Mijn mot-
to voor 2009: laten we het beleid voor energiezuinig-
heid en duurzaamheid uitvoeren. Voor groen en soci-
aal ben je bij ons aan het goede adres!’

Ananda van den 
Aardweg - Hakfoort 
EDU
‘Eindelijk is er het Uithoorns 
Verkeer en Vervoerplan. 
Fijn om een helder en bruik-
baar plan te hebben, waar-
mee we in 2009 aan de 
slag kunnen. Jammer vind 
ik het dat in 2008 de Brede 
school nog niet klaar is ge-
komen en toch ook weer meer gaat kosten dan ge-
hoopt én dat de herinrichting van de Amsteloever is 
uitgesteld. Het doet me afvragen of de ambities van 
de Gemeente Uithoorn niet wat al te hoog gespannen 
zijn. Ik zie voor 2009 liever een kortere prioriteitenlijst 
met voornemens die zeker uitgevoerd kunnen worden 
het komende jaar. Het is immers een onzekere tijd op 
fi nancieel en economisch gebied. Dit hadden we niet 
kunnen voorspellen toen we in 2006 het coalitieak-
koord sloten. Moeten wij hier dan geen aanpassingen 
in aanbrengen, zodat de voorgenomen ambities van 
de gemeente niet alleen mooie woorden blijven? In-
woners moeten een kans krijgen trots te zijn op Uit-
hoorn, hun dorp. In 2009 wil ik gaan voor een Eerlijk, 
Democratisch en slagvaardig Uithoorn. Een gemeen-
te waar veel mogelijk is en waar bewoners, maat-
schappelijke organisaties en ondernemers zich thuis 
voelen!’

Robert Timmers
Gemeente Belangen
‘Veel producten waar de in-
woners van Uithoorn voor 
hebben betaald, zi jn in 
2008 niet gerealiseerd. Wij 
zullen daar zeer scherp op 
blijven richting het College 
van B&W en hen daar ook 
op afrekenen. Inwoners be-
horen te krijgen waar zij 
voor hebben betaald.
Ik ben blij dat de bezuinigingsronde grotendeels ach-
ter ons ligt. We kunnen nu gelukkig weer vooruit gaan 
kijken. Mijn motto: slim met geld omgaan leidt tot de 
beste resultaten voor de inwoners van De Kwakel en 
Uithoorn!’

Begroting 2009 vastgesteld
Een mooi resultaat tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 6 november 2008

De raad van Uithoorn heeft de begroting van het jaar 2009 en de 
tweede tussenrapportage van het jaar 2008 vastgesteld. Een mooi 
resultaat van een lang en intensief traject!
Met de sluitende begroting, vanuit een gezonde fi nanciële situatie, 
wordt hard verder gewerkt aan onze politiek missie: Uithoorn, een 
aantrekkelijke woongemeenschap, uniek gelegen  aan de Amstel 
en in Het Groene Hart, nabij alle grootstedelijke voorzieningen.
De raad heeft college en medewerkers gecomplimenteerd met de 
ingediende stukken en het daarvoor verrichte werk. Ik dank ieder-
een voor zijn of haar inzet bij dit mooie resultaat. 

Voorzitter van de raad, 
Berry Groen

Joop Hoogkamer
VVD
‘Ik denk dat er drie onder-
werpen zijn geweest in 
2008, die door actieve be-
moeienis van de VVD een 
snelle ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Ten eerste is 
dat het winkelcentrum Leg-
meerplein, waarover we 
vragen hebben gesteld. 
Ten tweede heeft dat de eigenaar van het Zijdel-
waardplein er toe aangezet om de draad weer op te 
pakken en plannen te maken voor dat winkelcentrum, 
om niet achter te blijven. Ten derde vind ik het een be-
langrijk gegeven dat het Uithoorns Verkeer en Ver-
voerplan (UVVP) op een interactieve wijze met bur-
gers en instellingen is afgerond. 2009 ga ik positief te-
gemoet. Ik ga ervan uit dat alle afspraken uit het coa-
litieakkoord afgerond worden. Tijdens de begrotings-
raad heb ik in mijn inleiding ruim 20 voornemens ge-
noemd die inmiddels samen met de twee andere co-
alitiepartijen en de drie coalitiewethouders zijn afge-
rond.  Ik maakte me wat zorgen om de interne capa-
citeit, maar nu daar een bedrijfsplan voor is opgezet, 
er 13.000 uur extra mankracht wordt ingezet en de 
Raad de fi nanciële middelen erbij heeft gezet, heb ik 
goede hoop dat alle nog te realiseren punten zullen 
worden afgevinkt. Ik heb de bevestiging gekregen van 
het college dat het gaat lukken. Mijn motto: we doen 
wat we beloven!’

Jan Mollema
PvdA
‘Er is veel uitgevoerd door 
het college in 2008. Ik heb 
er het volste vertrouwen in 
dat zaken die zijn blijven lig-
gen het komend jaar uitge-
voerd worden. Dat er in het 
ontwikkelen van het Uit-
hoorns Verkeer en Vervoer-
plan wat vertraging was, 
kwam doordat de inspraak van inwoners zwaar werd 
meegewogen in de besluitvorming. Dat vind ik een be-
langrijk element, ook als dat soms wat vertraging op-
levert. Ik zal me daarvoor in 2009 hard blijven maken. 
Inspraak geeft overigens niet standaard een vertra-
ging. De openstelling van de Thamerlaan naar twee 
kanten bijvoorbeeld, was een initiatief dat weer heel 
snel uitgevoerd is. Dat de onderdoorgang van de Zij-
delweg gegarandeerd is bij de omlegging van de 
N201, vind ik een gunstig punt. Ook dat het Openbaar 
Vervoer beter is geworden het afgelopen jaar, stemt 
me gelukkig. Mijn motto voor 2009 blijft: Uithoorn, 
mooi wel! 

Trudy Veninga
CDA
‘Als ik terugkijk op 2008, zie 
ik dat we onze ambities in 
de steigers hebben gezet, 
bijvoorbeeld met het Uit-
hoorns Verkeer en Vervoer-
plan en het speelbeleids-
plan. De belangrijkste ope-
ratie vind ik dat we de inter-
ne bedrijfsvoering op orde 
hebben, dat dat in kaart is gebracht. Uit een overzicht 
bleek dat we in uren mankracht tekort kwamen. Daar-
voor is geld vrijgemaakt in de begroting. Voor 2009 
hoop ik dat de achterstand in het uitvoeren van de 
plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De punt-
jes moeten op de i worden gezet. Voor het CDA wordt 
2009 het jaar van de ondernemerszin. We willen de 
maatschappelijke en zakelijke ondernemers aan-
dacht geven en het opstellen van de econo-
mische visie zal daar volgens mij 
zeker aan bijdragen!’

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

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 20 november 2008 in het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schor-
sing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.

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

INFORMATIEF BERAAD                                
1  19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:  
   Dhr. R.A.J. Timmers
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.20 Structuurvisie, Visie op Hoofdlijnen. Doel: Informatieve bespreking in de raad 
  en met het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.55
1.4 20.20-20.25 Ruimtelijke economische visie GPA. Doel: Informatieve bespreking in de raad 
  en met het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.56
1.5 20.25-20.40 Voortgangsrapportage WMO. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met 
  het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.52
1.6 20.40-20.55 Nota “Sport rendeert”. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het 
  college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.61
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus  Voorzitter:
   Mw. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 20.11.08 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 06.11.08  Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt). Inwoners

POLITIEK DEBAT 
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Mondelinge/schriftelijke  Raads-/collegeleden
  vragen en beantwoording door college.
3.1 21.45-22.00 Nota gezondheidsbeleid. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.49
3.2 22.00-22.15 Nota jeugdbeleid. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.50
3.3 22.15-22.30 Notitie reserves en voorzieningen. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.43
3.4 22.30-22.45 Financiële verordening en nota activabeleid.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.44
3.5 22.45-22.50 Keuze locatie Emmaschool. Geagendeerd op verzoek van de VVD fractie.
  Doel: politiek debat over de keuze van de locatie voor de Emmaschool. 
  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.
 22.50 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties                        
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.05-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college 
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen). 
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  Nota risicomanagement en weerstandscapaciteit. RV08.42
 23.30 Sluiting openbare vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

In de laatste week van oktober heb-
ben 1000 inwoners van de gemeen-
te Uithoorn een brief van de burge-
meester ontvangen met een vragen-
lijst van bureau Move Research. Dit 
bureau stelt op verzoek van burge-
meester en wethouders een onder-
zoek in naar de informatieverstrek-

king door de gemeente. Het 
gaat dan om de gemeen-

tegids, de gemeen-
tepagina, de 

gemeentelijke website en gemeente-
lijke folders. Daarnaast omvat het 
onderzoek vragen over de plaatselij-
ke kranten en radio/tv. Uit de ant-
woorden op de vragen zal blijken of 
men al dan niet tevreden is over de 
onderzochte zaken en of deze even-
tueel aanpassing verdienen. Mee-
doen is in ieders belang en kost 
maximaal 10 minuten.  Het is dus be-
langrijk dat de inwoners die zijn aan-
geschreven de vragenlijst invullen en 
uiterlijk 26 november terugsturen 
naar Move Research.

Terrasopenstelling in de winter

Gemeente onderzoekt bereik en 
waardering van gemeentepagina, 
gemeentegids en plaatselijke media
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WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE 
PROJECTEN

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

WEGWERKZAAM-
HEDEN LAAN VAN 
MEERWIJK/AAN DE 
MOLENVLIET

Er wordt onderhoud gepleegd aan 
de asfaltconstructie van de Laan van 
Meerwijk en Aan de Molenvliet. Ver-
der wordt het aanliggende trottoir en 
de parkeerhavens van Aan de Mo-
lenvliet opnieuw bestraat. Aanne-
mersbedrijf Bam wegen voert deze 
werkzaamheden uit in opdracht van 
de gemeente Uithoorn.

Start uitvoering
De werkzaamheden zijn in de eerste 
week van november begonnen en 
zullen naar verwachting eind de-
cember 2008 worden afgerond. De-
ze planning is sterk afhankelijk van 
het weer. De werkzaamheden ver-
oorzaken helaas hinder. De aanne-
mer probeert deze hinder tot een mi-
nimum te beperken.

Bereikbaarheid van de buurt
Het werk verloopt in 2 fases. Daarbij 
worden delen van het werkgebied 
afgesloten voor het verkeer. De be-
reikbaarheid van de buurt is gewaar-
borgd en met borden is een omlei-
dingsroute aangegeven. In de week 
van 24 november begint de aanne-
mer met de fase Aan de Molenvliet 
en kan er tijdelijk niet geparkeerd 
worden aan de achterzijde van Aan 
de Molenvliet, Klipper 2 t/m 26 en 
Karveel 28 t/m 75.

Asfalteringswerkzaamheden
Het asfalteren zal overdag worden 
uitgevoerd. Dit duurt naar alle waar-
schijnlijkheid twee keer één dag. Tij-
dens het aanbrengen van de asfalt-
lagen wordt het verkeer op de krui-

sing Laan van Meerwijk/Aan de Mo-
lenvliet met verkeersregelaars gere-
geld. De exacte datum van het aan-
brengen van de toplaag  wordt via 
www.uithoorn.nl  bekend gemaakt. 
Houd deze berichtgeving in de ga-
ten. Het asfalteren van de Laan van 
Meerwijk staat vooralsnog gepland 
op 26 of 27 november. Alleen gedu-
rende het aanbrengen van het as-
faltlagen wordt de bussluis tussen 
de Laan van Meerwijk en de Polder-
weg (van 07.00 tot 20.00 uur) open-
gesteld voor al het verkeer. Daarna 
zal de bussluis alleen weer door 
bussen gebruikt kunnen worden. In 
opdracht van de gemeente verzorgt 
de heer K. Olijerhoek van het ad-
viesbureau Grontmij het toezicht op 
de werkzaamheden. Hij is telefo-
nisch bereikbaar op nummer 06 11 
36 81 09 op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 8.00 uur tot 
16.00 uur.
 

ASFALTERINGSWERK-
ZAAMHEDEN PRINSES 
CHRISTINALAAN/
BOERLAGELAAN

Al enige tijd is KWS infra bezig met 
onderhoudswerk aan het asfalt op 
diverse wegen in Uithoorn. Namens 
de gemeente houdt Grontmij op de-
ze werkzaamheden toezicht. In de 
week van 17 november 2008 wordt 
gestart met de onderhoudswerk-
zaamheden aan Prinses Christina-
laan/Boerlagelaan. Deze werkzaam-
heden duren ongeveer één week 
maar kunnen door de weersomstan-
digheden mogelijk uitlopen. Om vei-
lig te kunnen werken, wordt de weg 
afgesloten voor al het verkeer. Tha-
merhorn 1 t/m 86 en Best Western-
hotel blijven echter wel via de Prin-
ses Christinalaan bereikbaar. De 
overige woningen zijn via andere 
wegen bereikbaar.

Busvervoer
Omdat de Boerlagelaan/Prinses 
Christinalaan een belangrijke route 
is voor het busvervoer van Con-
nexxion zijn met de busmaatschap-
pij diverse omleidingsroutes bespro-
ken. Besloten is om een route te kie-
zen die tot het minste tijdverlies leidt. 
De tijdelijke busroute loopt vanaf de 
Zijdelweg via de Prinses Christina-
laan naar de tijdelijke doorsteek tus-
sen de Prinses Christinalaan en 
Beellaan. Vervolgens loopt de route 
over de Beellaan naar een tweede 
tijdelijke doorsteek tussen het bus-
station en Beellaan. Deze tijdelijke 
route is alleen bestemd voor de bus-
sen van Connexxion en niet voor au-
toverkeer van omwonenden. De tij-
delijke busroute veroorzaakt over-
last voor de bewoners van de Beel-

laan en voor scholengemeenschap 
Thamen, maar de gemeente vraagt 
begrip voor de gekozen oplossing. 
Met Connexxion is afgesproken dat 
er rustig gereden zal worden en dat 
de overlast tot een minimum beperkt 
blijft.

Autoverkeer 
De omleidingsroute voor het auto-
verkeer is aangegeven via borden 
langs de weg. Deze route loopt via 
de Zijdelweg, Wiegerbruinlaan, Al-
fons Arienslaan langs het busstati-
on, Johan van Oldenbarneveldlaan, 
Ruys de Beerenbroucklaan naar de 
Prinses Christinalaan.

Fiets- en voetpaden
De fi ets- en voetpaden langs Prinses 
Christinalaan/Boerlagelaan worden 
niet afgesloten, behalve de over-
steek bij de Boerlagelaan en het 
fi etspad tussen Thamerhorn en Best 
Westernhotel. Dit fi etspad wordt af-
gesloten voor fietsers en openge-
steld voor autoverkeer in verband 
met de bereikbaarheid van Thamer-
horn en het Best Westernhotel. Voor 
informatie kunt u terecht bij de heer 
K. Olijerhoek of de heer L. Dissel-
dorp. Zij zijn op werkdagen te berei-
ken op tel. 06-11368109 en 06-
55304986.

GROOT ONDERHOUD 
AAN 41 FIETS- EN VOET-
GANGERSBRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen pleegt in 
opdracht van de gemeente Uithoorn 
groot onderhoud aan 41 houten 
fiets- voetgangersbruggen in Uit-
hoorn en De Kwakel. De werkzaam-
heden omvatten voornamelijk het re-
noveren van de bestaande houten 
bruggen en het waarnodig vervan-

gen van de houten dekken door Fi-
berline kunststofdekken. Deze kunst-
stof wordt gebruikt in verband met de 
gebruiksvriendelijkheid en om de le-
vensduur van de brug aanzienlijk te 
verlengen. Het gaat om: 
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
- 4 bruggen in De Kwakel
- 2 bruggen in de Biezenwaard
De werkzaamheden kunnen enige 
overlast veroorzaken, omdat een 
brug tijdelijk kan worden afgesloten. 
De aannemer zal deze overlast zo-
veel mogelijk proberen te beperken. 
Het hele project zal ongeveer 3 
maanden in beslag nemen en aan 
het eind van dit jaar zijn afgerond. 
Deze planning is natuurlijk sterk af-
hankelijk van het weer. Als u vragen 
heeft over deze werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de heer 
B. Willemse van de afdeling Leefom-
geving. Hij is telefonisch te bereiken 
op nummer 06-51662371 op maan-
dag tot en met donderdag van 08.00 
tot 16.30 en op vrijdag van 08.00 tot 
12.00.

TOEGANKELIJK MAKEN 
BUSHALTES

Aannemersbedrijf Fronik uit Mijdrecht 
maakt in opdracht van de gemeente 
Uithoorn 19 bushaltes toegankelijk 
voor mindervaliden. Na de haltes bij 
de Romefl at volgen de andere haltes 
op de Arthur van Schendellaan. Ver-
volgens worden aangepast: de hal-
tes Op de Klucht, In het Rond, In het 
Midden,  Alfons Ariënslaan, Petrus 
Steenkampweg, Fermoor, Achter-
berglaan, Guido Gezellelaan en hal-
te Fort aan de Drecht. De haltes op 
de Drechtdijk-Kerklaan in De Kwakel 
zijn in januari 2009 aan de beurt. Het 
hele project zal medio februari 2009 
zijn afgerond.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERKZAAM-
HEDEN

Waternet is namens Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht bezig met bag-
geren in Meerwijk. Er wordt voorna-
melijk gewerkt met een duwboot. De 
bagger wordt met een kraan geladen 
en met waterdichte transportmidde-
len afgevoerd naar het depot van de 

gemeente Uithoorn. De werkzaam-
heden kunnen enige overlast veroor-
zaken. Waternet probeert die over-
last tot een minimum te beperken. 
Half december zijn de baggerwerk-
zaamheden in Meerwijk voltooid. 
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de heer M. de Bra-
bander van Waternet, tel. 6082654 
(tussen 9 en 11 uur op werkdagen).      

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL  

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
Bot Bouw zal de overlast zoveel mo-
gelijk proberen te beperken. Het he-
le terrein is door een hek omgeven. 
Omdat er weinig ruimte is, is een 
aantal parkeerplaatsen gedurende 
de bouw niet beschikbaar. Die par-
keerplaatsen vallen namelijk binnen 
het bouwterrein. Bot Bouw gaat half 
november beginnen met het heien 
voor de nieuwbouw. Eerst gaat men 
voorboren om de geluidsoverlast 
van het slaan van de heipalen zo kort 
mogelijk te houden. In het eerste 
kwartaal van 2010 is de oplevering 
van de appartementen gepland. 
Meer info: Bot Bouw, Cor van der 
Linden, tel.: 06-52092090 
 

RENOVATIE 
BUITENRUIMTE 
EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at 
Sinds medio september wordt in de 
buitenruimte tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de Monnetflat ge-
werkt aan het groen en de bestratin-
gen. Deze werkzaamheden zijn on-
derdeel van de totale renovatie van 
de buitenruimte van de hele wijk Eu-
roparei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewoners 
opgesteld in de zogenaamde werka-
teliers. De komende maanden tot het 
einde van dit jaar worden de hees-
ters vervangen, nieuwe bomen aan-
geplant en de gazons vernieuwd. 
Ook wordt bij de Brusselfl at en Bri-
andflat een trapveld aangelegd, 
voorzien van drainage. De doeltjes 
worden in het voorjaar 2009 ge-
plaatst als de grasmat goed is aan-
geslagen. Bij de Monnetfl at worden 
ook de trottoirs aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM We-
gen bv, Regio Noordwest herstraat-
werkzaamheden uit. Deze werk-

zaamheden worden begeleid door 
Grontmij Nederland bv namens de 
gemeente. In het bericht hieronder 
leest u informatie over de tijdelijke af-
sluiting van Thamerlaan en Meer-
laan. Zodra er bij u in de buurt/straat 
herstraatwerkzaamheden worden 
uitgevoerd, krijgt u hierover een 
brief. Wilt u na lezing van die brief 
nog meer weten dan kunt u contact 
opnemen met de heer Disseldorp of 
de heer Schrijvers van Grontmij. De 
heer Disseldorp is bereikbaar op 06 
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is 
bereikbaar op 06-22486119.

AFSLUITING 
THAMERLAAN EN 
MEERLAAN

 BAM Wegen bv is bezig met her-
straat- en onderhoudwerkzaamhe-
den op de Thamerlaan en Meerlaan. 
De Thamerlaan is inmiddels klaar en 
nu wordt gewerkt aan de Meerlaan. 
Om de werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren is het nodig de he-
le Meerlaan tijdelijk af te sluiten voor 
alle verkeer. De Meerlaan wordt af-
gesloten in de week van 17 novem-
ber 2008. De periode van afsluiting 
wordt met borden aangegeven. Op 
borden staat ook de omleidingroute 
voor alle verkeer vermeld. Vanwege 
weersomstandigheden kan het zijn 
dat de werkzaamheden moeten wor-
den uitgesteld. Dat zal dan met bor-
den kenbaar worden gemaakt. De 
bewoners die met hun uitweg direct 
aansluiten op het af te sluiten weg-
gedeelte, zijn met een brief op de 
hoogte gesteld over het tijdstip van 
de afsluiting en zijn gevraagd elders 
te parkeren. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de heer 
Disseldorp of de heer Schriijvers van 
Grontmij. De heer Disseldorp is be-
reikbaar op 06 55 30 49 86 en de 
heer Schrijvers is bereikbaar op 06-
22486119.

AFSLUITING 
BOVENKERKERWEG

Sinds medio oktober is de Bovenker-
kerweg in Amstelveen ter hoogte van 
de nieuwe N201 voor een periode 
van twee jaar afgesloten. In overleg 
met de brandweer is een afrit van de 
bouwweg naar de noordkant van de 
Bovenkerkerweg aangebracht om zo 
de aanrijtijden te kunnen garande-
ren. De eerste twee maanden is de 
weg afgesloten voor al het verkeer; 
na twee maanden hebben fi etsers en 
voetgangers wel doorgang. De ge-
meente Amstelveen heeft voor deze 
afsluiting een verkeersbesluit afge-
geven. Zodra de Bovenkerkerweg 
wordt afgesloten komt er een ver-
keerslicht bij de kruising bij de Zijdel-
weg.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en be-
kendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen 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 vra-
gen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mede-
delingen 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 aangege-
ven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-

bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De ope-
ningstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-

bare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar wor-

den gemaakt. Dit moet schriftelijk worden ge-
daan bij burgemeester en wethouders van 

Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht. 

 TER INZAGE
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
      Inzageperiode : onbeperkt
-   Vastgestelde bestemmingsplan De Legmeer. Inzageperiode; t/m 20 novem-

ber 2008.  Info: mevrouw M. Stappers, tel.: 513276
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 42, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een 

uitbreiding tussen beheerders- en wachtruimte.
- Rozenlaan 71, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde.
- Kalslagerweg 12, sloopaanvraag voor het slopen van kweekkassen.
- Kalslagerweg 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van kassen en 

toegang tot bedrijfsruimte.
- Kwakelsepad achter 10, bouwaanvraag fase 1 voor het veranderen van het 

clubgebouw van de scouting.

Thamerdal
- Zijdelveld 62, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.

Vervolg op volgende blz.

Nieuw

Oud
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Wij gaan emigreren naar 
Canada!!

opheffings-
uitverkoop

nu 20% korting 
op de gehele collectie

Tak Teak  •  Zijdstraat 81  •  Aalsmeer 
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Z A K E N W I J Z E R

Wesselings Hoveniersbedrijf toont nieuw pand

Body Stress Release, nu ook in Uithoorn!

Op 11 november jl. opende Kees Varkevisser 
zijn praktijk voor Body Stress Release (BSR). 
Toen hij zelf werd behandeld met BSR en hoor-
de over de verbluffende resultaten besloot hij 
in 2003 de opleiding tot Body Stress Release 
praktitioner te volgen in Zuid Afrika. Inmiddels 
is hij vijf jaar werkzaam als praktitioner in zijn 
praktijk in Zwolle en nu ook in Uithoorn aan de 
Prinses Margrietlaan 86c.

BSR is een gezondheidstechniek die er op is ge-
richt om in het lichaam vastzittende spierspan-
ning (body stress) los te maken. Body stress ont-
staat door overbelasting, mentaal of fysiek.
Overbelasting kan het gevolg zijn van bijvoor-
beeld een verkeersongeluk, een val, zwaar werk, 
een langdurige verkeerde houding of een trauma-
tische ervaring.
Als het lichaam de overbelasting niet goed kan 
verwerken zet het deze vast in de spieren. Dit is 
een automatische beschermingsreactie van het 
lichaam. Als de opgebouwde vastzittende spier-
spanning echter te groot wordt kan het lichaam 
problemen gaan ervaren als pijn en stijfheid in rug 
en nek, hernia, whiplashklachten, schouderproble-
men, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, pijn 
of tintelingen in heupen en benen.    

De BSR techniek is zacht en vriendelijk. Terwijl de 

cliënt op de behandelbank ligt wordt door middel 
van lichte druktests op verschillende plaatsen op 
het lichaam nauwkeurig de juiste plaats en rich-
ting van vastzittende spierspanning bepaald. Het 
lichaam verstrekt hierbij dus zelf de benodigde 
informatie. Als de spierspanning is gelokaliseerd, 
wordt het lichaam gestimuleerd de vastgezette 
spierspanning los te laten. Dit gebeurt door het 
geven van lichte, doch besliste, handmatige druk-
impulsen op de juiste plaats en in de juiste rich-
ting. Tijdens de behandeling blijft de cliënt vol-
ledig gekleed. 

Body Stress Release is voor iedereen, van jong 
tot oud, gezond of ziek. Zelfs baby’s kunnen al 
body stress hebben als gevolg van hun geboorte 
en kunnen dan bijvoorbeeld zonder aanwijsbare 
reden voortdurend huilen.

De kwaliteit van het leven van iedereen kan wor-
den vergroot door zich van tijd tot tijd te laten 
vrijmaken van opgebouwde vastzittende spier-
spanning, want: een lichaam vrij van body stress 
is energiek en functioneert optimaal!

Voor meer informatie kunt u terecht op de 
landelijke website: www.bodystressrelease.
nl of telefonisch contact opnemen via telnr 
038-4230344 en 06-12545113.

ingebruikname van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 
een opslagcontainer, een schaftkeet en een eco-toilet van 3 november t/m 19 
december 2008. Bezwaar t/m 23 december 2008

Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, vergunning voor het vergroten van de woning. Be-

zwaar: t/m 22 december 2008.
Zijdelwaard
- De Merodelaan 13, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 25 december 2008.
Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning is verleend aan de winkeliersverenigingen Oude Dorp, Zijdel-

waard en Amstelplein voor het organiseren van de intocht van St. Nicolaas op 
zaterdag 15 november 2008. Bezwaar t/m 23 december 2008.

- Vergunning aan de Kwakelse Handelsvereniging voor het organiseren van de 
intocht van St. Nicolaas op zaterdag 15 november. Bezwaar t/m 23 december 
2008

Diverse locaties
- Vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor de ingebruikname van een ge-

deelte van de openbare weg voor het plaatsen van een schaftkeet van 27 
oktober t/m 19 december 2008. Bezwaar t/m 23 december 2008

 BeheersverorDening gemeenTelijKe BegraafplaaTsen 
 gemeenTe UiThoorn 2008
In zijn vergadering van 27 maart 2008 heeft de raad de ‘Beheersverordening ge-
meentelijke begraafplaatsen gemeente Uithoorn 2008’ vastgesteld. In deze ver-
ordening zijn de regels voor het gebruik en beheer van de begraafplaatsen in Uit-
hoorn vastgelegd. De verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de 
receptie in het gemeentehuis.
De verordening treedt met ingang van 19 november 2008 in werking, met terug-
werkende kracht naar 1 juni 2008.

 Kennisgeving  BeslUiT onTheffing ZonDagopensTelling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij 
op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening inzake de winkeltijden Uit-
hoorn 1996, een ontheffing verlenen aan de eigenaar van Albert Heijn, Amstel-
plein 37 te Uithoorn. 
Het betreft een ontheffing voor de zondagsopenstelling van Albert Heijn van 16.00 
tot 20.00 uur. In de Verordening inzake de winkeltijden kan er aan ten hoogste 
één winkel in de gemeente Uithoorn ontheffing worden verleend voor uitbreiding 
van de winkeltijden. Deze beslissing houdt in dat er geen andere avondwinkel in 
Uithoorn gevestigd kan worden. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen 
zes weken (tot 23 december 2008) schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn.

 verKeersBeslUiT
meerwijk-oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
1. af te zien van het in stand houden van de parkeerplaats voor laden en lossen 

op het Amstelplein;
2. de aanwijzing van deze parkeerplaats als laad- en losgelegenheid in te trek-

ken door het verwijderen van bord E7 van bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990;

3. door het plaatsen van het bord E7 van bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990, een gedeelte van de straat Amstelplein aan 
te wijzen als laad- en losgelegenheid;

4. afschrift van dit besluit te zenden aan de regiopolitie te Uithoorn.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 31 december 2008 ter inzage. Daar-
tegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

w w w . U i T h o o r n . n l

 verleenDe vergUnningen/onTheffingen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Noordzijde toekomstige busbaan Uithoorn vergunning voor het oprichten van 

aannemers-verblijven, directieketen en nissenhutten. Bezwaar: t/m 22 decem-
ber 2008.

-  Fort 46, vergunning aan Cafe Bar ’t Fort is verleend voor het aanwezig hebben 
van twee speelautomaten. De vergunning is geldig t/m 31 december 2009. 
Bezwaar t/m 23 december 2008

Dorpscentrum
- Schans 120-178, vergunning  voor het gedeeltelijk veranderen van de entree. 

Bezwaar: t/m 25 december 2008
-  Willem-Alexanderpoort 62-64, tijdelijke horeca-exploitaitievergunning en een 

tijdelijke Drank- en Horecavergunning is verleend aan Ristorante Trattoria La 
Bruschetta. Beide vergunningen zijn geldig van 5 november 2008 t/m 5 febru-
ari 2009. Bezwaar t/m 17 december 2008

De legmeer
- Bieslook, vergunning aan de Makrozijn voor de ingebruikneming van een ge-

deelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer van 10 
november t/m 14 november 2008. Bezwaar t/m 23 december 2008 

meerwijk-west
- Bruine Lijster 51, vergunning voor het vergroten van een woning vanaf de 

eerste verdieping. Bezwaar: t/m 22 december 2008.
meerwijk-oost
- Amstelplein 37, ontheffing van de winkelsluitingstijden op zondag tussen 

16.00 uur en 20.00 uur is verleend aan Supermarkt Jos van den Berg B.V. 
Bezwaar t/m 23 december 2008

- Aan de Molenvliet, vergunning aan BAM Wegen Regio Noordwest voor de 

19 novemBer 2008

g  e  m  e  e  n  T  e  n  i  e  U  w  s
o f f i c i ë l e  m e D e D e l i n g e n  e n  B e K e n D m a K i n g e n

Te koop:
Hamsterkooi 7,50 euro. Katten-
bak 7,50 euro. Karatepak 130 cm 
12,50 euro. Spel Twister Moves 
7,50 euro. Avonturenspel Do-
ra 3 euro. 
Tel. 0297-534081
Gevraagd:
Antieke treinen, stoommachi-
nes, auto’s, motoren, schepen, 
e.a. antiek blikken speelgoed. 
Gratis waardebepaling. 
Tel. 0297-778469

Te koop:
2 nw. Harry Potter bk. 10 eu-
ro p.st. 2 voor 15 euro. 5 dozen 
Ministeck 15 euro. Kuifje Sjors 
Sjimmie 0,10 euro p.st. 
Tel. 0297-569337
Te koop:
At. olielamp 100 euro. Z.g.a.n. 
fietsendrager 50 euro. Nw. 
camp. gasstel 25 euro. Elk. 
bronskl. tafellamp 35 euro. 
Hometrainer 30 euro. 
Tel. 0297-530277

Te koop:
Schrijfmachine 10 euro. 12 
jeugdboeken 12 euro. Pop-
penhuis met meubeltjes 10 eu-
ro. 100 oude aanz. kr. met oude 
postz. 10 euro. 
Tel. 0297-530277
Te koop:
Weerstation nw. 8 euro. Foto-
toest. jr. 50/60 + flits i.pr.st. 10 
euro. Citruspers 5 euro. Raam-
sluiter + slot 10 euro. 
Tel. 0297-563722

Te koop:
In-Line skates mt. 29-32 compl. 
met knie-, elleboog- en polsbe-
schermers splnw. 15 euro. 
Tel. 0297-567838
Te koop:
Vaatwasser merk Siemens 4 
progr. 75 euro. 
Tel. 0297-562465
Te koop:
Laarzen bruin suède met rits 
nw. niet gedragen 15 euro. 
Tel. 0297-569219

Te koop:
Baaltjes hooi afgehaald 3 eu-
ro per baal. Tel. 0172-508339
Te koop:
Elektr. kerstboomkaarsjes bin-
nen 2x 5 euro. Ds. winterjas mt. 
52/54 15 euro. Bali houtsnijwerk 
lijst 15 euro. 
Tel. 0297-563722
Te koop:
Kinderfietsje rood met geel + 
mandje 16 inch 20 euro. 
Tel. 0297-567230

Te koop:
Leren bank groen blauwe bank 
alu pootjes. Eiken eet +sa-
lontafel alles i.pr.st. een koop 
100 euro. Tel. 0297-344610
Te koop:
Monopoly spel jaren 60 com-
pl. 20 euro. 
Tel. 0297-567654
Te koop:
Mooie naaimachine Anker 328 
alles zit erbij 50 euro. 
Tel. 06-21459759

* Op zoek naar leuke 
woonaccessoires? 

Kijk op: www.cindys.nl
* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413

* Gevraagd:
Voor St. Mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, schoe-
nen, enz. Inleveradressen da-
gelijks Kromme Mijdrecht 9, 
De Hoef, tel. 0297-561512; ach-
ter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, 
tel. 0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326

* Op zoek naar leuke 
tuinaccessoires? 

Kijk op: www.cindys.nl



Donker en winderig was het 
de ochtend dat ik om 6.45 
u naar mijn werk fi etste van 
Vinkeveen naar Mijdrecht.  
Als het ’s morgens vroeg licht 
is rond deze tijd heb je heel 
andere natuurervaringen. 
Maar deze mocht er ook zijn. 
Onderweg had ik al verschil-
lende keren ontmoetingen 
gehad met opvliegende sna-
terende watersnippen die 
vanuit de slootkanten opvlo-
gen. En zowat elke ochtend 
wordt mijn vroege fi etstocht 
begeleidt met de zang van 
roodborsten die na de nacht 
weer heel druk bezig zijn hun 
territorium opnieuw te vesti-
gen.
Maar deze ochtend had ik 
wel een heel leuke ontmoe-
ting. Je hoorde het namelijk 
niet zoals de watersnippen 
en de roodborsten. Het was 
een grote schim met ronde 
vleugels die wit oplichten  in 
het lantaarnlicht. En heel dui-
delijk kon ik de grote zwarte 
ogen zien in de witte gezichts-
sluier: het was onmiskenbaar 
een laag overvliegende kerk-
uil. Geruisloos vloog hij of zij 
over mijn hoofd. Mijn dag 
was helemaal goed.
De kerkuil leeft hoofdzake-
lijk van kleine knaagdieren, 
vooral muizen, zelden vogels. 
De prooidieren wegen maxi-

maal 200 g, meer kan de uil 
niet dragen. De volwassen 
vogel is 34 cm. groot en heeft 
een spanwijdte van 95 cm. 
Uilen zijn bijzondere vogels 
en in lichaamsbouw, gevoe-
ligheid van de zintuigen en 
gedrag aangepast aan het 
jagen in de schemering en 
’s nachts. De ogen zijn naar 
voren gericht en vast met 
de schedel verbonden. Door 
het zeer grote aantal en de 
dichtheid van de cellen op het 
netvlies zijn de uilen in staat 
uitstekend te zien. Ook het ge-
hoor is uitzonderlijk goed. De 
zgn. gezichtssluiers zijn ver-
stelbare geluidstrechters, die 
de binnenkomende geluids-
golven naar het oor leiden. 
Kerkuilen jagen meestal bij 
volslagen duisternis. De prooi 
wordt doorgaans akoestisch 
gelokaliseerd.  Oude vogels 
zijn trouw aan hun territorium 
en blijven daar vaak jaren-
lang en brengen er ook de 
winter door. De uil die ik zag 
op die vroege ochtend was 
blijkbaar op jacht naar mui-
zen in de wegberm. Daar-
door vallen er nogal wat ver-
keersslachtoffers. 
Het was een bijzondere ont-
moeting…

Elza Vis
IVN natuurgids
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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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, 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, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

home.wanadoo.nl/ivnrvu

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Donker en winderig was het maal 200 g, meer kan de uil 

Ontmoeting bij 
lantaarnlicht!

Dekens e.d. gezocht voor 
de dierenasiels
Uithoorn - Het wordt weer kouder 
en de dieren in de asiels hebben 
ook behoefte aan een warme plek 
daarom is de vrijwillge organisatie 
weer in aktie gekomen om een in-
zamelingsaktie te houden waar alles 
welkom is: dekens, lakens, slopen, 

dekbedden, slaapzakken, hand-
doeken enz. Het aanlever adres is:
du perronlaan 1 Uithoorn (mobiel 
0627090929) Wij zorgen voor de 
distributie naar de meest noodlei-
dende asiels en namens de dieren: 
hartelijk bedankt!

Heel gevarieerd concert 
door C.O.V. Amicitia
Uithoorn - Als je de titel las van 
het jaarlijkse concert dat uitge-
voerd werd door C.O.V. Amicitia, na-
melijk ‘King Arthur’, gingen je ge-
dachten meteen naar de beroem-
de held uit de legendes met Lance-
lot, de tovenaar Merlijn en de lief-
tallige Guinevere. Maar het verhaal 
van de semi opera van Henry Pur-
cell en John Dryden die in 1691 voor 
het eerst werd opgevoerd gaat ver-
der dan het verhaal van Arthur. Het 
is een mengeling van wapengeklet-
ter maar ook ‘boertige kluchten’. Een 
semi opera bestaat uit half muziek, 
half toneel. Er was nu gekozen uiter-
aard voor de muziek en wat het to-
neel betreft breide een verteller de 
stukken aan elkaar. Er zijn vijf aktes 
en de hoofdmoot van het verhaal is 
eigenlijk de strijd van de Britten te-
gen de Saksen. Het orkest (kamer-
orkest Continuo) verzorgde de intro 
evenals de tussenstukken. Het was 
luchtige muziek die deed denken 
aan de Franse salonmuziek in de 
zeventiende eeuw waarbij het spi-
net een hoofdrol vertolkte. Het ge-
heel lijkt veel op een hedendaag-
se musical waarbij de hoofdrol ge-
reserveerd is voor het koor. In het 
stuk komen soldaten voor, bosgees-
ten, nimfen, herders en herderinne-

tjes, In de eerste akte worden de of-
fers aan de verschillende goden be-
zongen. Zo krijgt Wodan een melk-
wit ros, evenals zijn donderende 
zoon Thor, en verder aan de moe-
der van Wodan en Thor. Duidelijk is 
het trompetgeschal te horen, wat de 
komende strijd aanduidt. Vooral de 
Countertenor benadrukt het feit dat 
Wodan de beschermer is. Niet alleen 
de roem van het strijdperk wordt 
bezongen maar ook het feit dat de 
dood de koene ridders wacht en dat 
zij eer en roem verwerven maar wel 
stervend. De tweede helft van de 
eerste akte is een uitdaginglied ‘co-
me if you dare’. De Britten hebben 
de Saksen overwonnen.

Zinloos
Ook hier weer de tegenstrijdigheid: 
het in de ogen van de goden zinlo-
ze gedoe: ‘the Gods from above the 
mad labour behold and pity man-
kind that will perish for gold’. Vooral 
de echo in de zangpartijen is opval-
lend en dan het drinkgelag en het 
plunderen van de Britten. Want ja, 
dat hoorde erbij. In het tweede be-
drijf is een mooie partij weggelegd 
voor de sopraan die Philadel ver-
tolkt (een luchtgeest eerst bij Os-
wald (koning van de Saksen) en Os-
mond de tovenaar maar dan hel-
per van Arthur. In deze akte is het 
heen en weer getrek van de goede 
Philadel en de boze geesten die Ar-
thur willen misleiden en de verkeer-
de weg op willen voeren. Het koor 
vertolkt zowel de goede geesten van 
Philadel als de kwade geesten van 
Grimbald (een kwade aardgeest). 
Mooi is de bas (Grimbald) ‘Let not 
a moonborn elf mislead ye’. Philadel 
leidt de Britten samen met twee col-

lega’s naar veilige ‘haven’. Een vre-
dig pastoraal gedeelte volgt waar-
in de herders samen met de her-
derinnetjes zingen over het feit dat 
zij ver van het oorlogsgewoel in vre-
de van elkaar kunnen genieten en 
van de schapen en de koeien en 
dans en fl uitspel in de nacht. Toch 
weer een vermanende vinger ‘Let 
not your days without pleasure ex-
pire, Honour’s but empty’. Emmeli-
ne (de geliefde van Arthur) en Ma-
thilde worden gevangen genomen 
door Oswald. Dus moet Arthur we-
derom ten strijde trekken om hen te 
bevrijden. Na de pauze volgt dan de 
‘Frost scene’. Oswald maakt Emmeli-
ne het hof. Zij schrikt echter van zijn 
uiterlijk en boos slaat Oswald met 
zijn toverstaf op de grond en veran-
dert het milde klimaat van Brittan-
nië in een ijslandschap. In de mu-
ziek hoor je de kille wind fl uiten. Een 
samenspel volgt tussen Cupido en 
de geest van de kou die uit zijn win-
terslaap wordt gewekt door Cupido 
maar daar hortend en stotend ge-
volg aan geeft.
De staccato aria van de sopraan die 
de rol van Cupido vertolkt is indruk-
wekkend. De muziek wordt al grim-
miger als de geest van de kou ont-
waakt ‘what power art thou who 

from below has made me rise un-
willingly and slow’. 

De geest van de kou herkent dan 
Cupido en haar ongekende macht 
over alles wat leeft. Mooi is ook het 
koude koor dat al bibberend bij-
eenkomt om het feest van Cupido 
te vieren. ‘See, see, we assemble’. 
Tho’ quivering with cold. We chat-
ter and tremble’. In het vierde be-
drijf wordt Arthur, die alleen ach-
terblijft in een bos, gewaarschuwd 
door Merlijn dat hij niets moet ge-
loven wat hij ziet omdat het allemaal 
toverkunsten van Oswald zijn. Zo-
als een gouden brug over een zilve-
ren Rivier waarin twee sirenen Ar-
thur naderbij lokken. Een verleide-
lijk duo van de twee sopranen. Ar-
thur weet de betovering van Oswald 
te verbreken maar moet een twee-
gevecht aangaan met Oswald. Dat 
gebeurt en Arthur overwint. De mu-
ziek wordt heftiger als de Noordzee 
opspeelt en de winden razen maar 
gaat over in een sereen gedeelte als 
alles weer rustig is. Dan volgt de lof-
zang op Brittannië en ook de ver-
wijzing dat andere landen profi te-
ren van de welvaart van Brittannië 
en het feit dat overzeese koningen 
(Willem III) in eigen land hun kroon 
niet dragen maar dat in Brittan-
nië doen. ‘But foreign kings adop-
ted here their crowns at home des-
pise’. Een prachtig concert met een 
afwisseling van strijd, vredige tafe-
reeltjes, liefdesscènes, verlokkingen 
en feestgewoel. Serieuze gedeelten 
worden verlucht door de in het oog 
springende humor. Mooie solos van 
sopranen: Diane Verdoodt en Myra 
Kroese en tenor Jeroen de Vaal en 
bas/bariton Hans de Vries. 

Muziektalentprijs voor 
Eline Hofstra
De Ronde Venen - De 17-jarige gi-
tariste Eline Hofstra uit Vinkeveen 
behaalde zondag 9 november jl. een 
tweede prijs op het Nationaal Con-
cours van de Stichting Jong Mu-
ziektalent Nederland. Dit Nationale 
Concours is uitsluitend toegankelijk 
voor eerste en tweede prijswinnaars 
van het Interprovinciaal Concours 
dat in het voorjaar werd gehouden. 

Op dat concours waaraan zo’n 200 
muzikanten deelnamen, behaalde 
Eline een eerste prijs.

De offi ciële prijsuitreiking vindt 
plaats op 14 december in de Doe-
len te Rotterdam. De prijs dient be-
steed te worden aan studiedoelein-
den. Eline heeft les aan de School 
voor Jong Talent in Den Haag.

Knotgroep Uithoorn zaagt 
in Botshol
Regio - Werken in Botshol is voor de 
echte knotter altijd dubbel feest. Ten 
eerste is er altijd genoeg zaagwerk 
te doen. Maar het is extra genieten 
om dat te doen in zo een schitterend 
natuurgebied als Botshol. 
Zaterdag 22 november is het weer 
zover. Om 9.00 uur verzamelt de 
Knotgroep zich bij de Werkschuur 
van Natuurmonumenten bij de 
haakse bocht in de Botsholsedijk in 
Waverveen.
Sytze de Vries, begeleider van Na-
tuurmonumenten, neemt ons dan 
mee naar een plek in het gebied 

waar een groep enthousiaste zagers 
nuttig werk kan doen voor het juiste 
beheer van dit gebied.
Iedereen die houdt van een ochtend 
actief bezig zijn in een prachtige 
omgeving is van harte welkom. We 
werken tot ongeveer 13.00 uur.
De Knotgroep en Natuurmonumen-
ten zorgen voor gereedschap en 
handschoenen. En ook voor koffi e, 
koek en voor soep. Zorg zelf voor 
een mok met lepel en voor laarzen, 
want het kan nat zijn in Botshol.
Voor meer informatie: Bert Schaap 
0297-565172.



pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 19 november 2008

De Kwakel - Op zondag 23 november 2008 wordt het heuglijke feit her-
dacht, dat de Kwakelse kerk 40 jaar geleden in gebruik is genomen. Aan 
de ingebruikname van de kerk is een lange periode van voorbereiding 
vooraf gegaan en aan de hand van de notulen van de vergaderingen van 
het toenmalige Kerkbestuur hieronder een overzicht van de ontwikke-
lingen: In november 1956 heeft een inspectie van het toenmalige kerk-
gebouw plaatsgevonden. De oude kerk was in 1880 gebouwd. Bij de 
inspectie bleek, dat de toren in perfecte (!!) staat verkeerde, maar dat 
de doopkapel en de Mariakapel ernstige mankementen vertoonden.

In de vergadering van maart 1957  is vervolgens het comité ‘Herstelfonds Paro-
chiekerk’ opgericht dat als doel had gelden in te zamelen voor de fi nanciering 
van de herstelkosten van de kerk.  Op 13 maart van dat jaar ging er een schrij-
ven uit naar alle parochianen waarin hun medewerking werd gevraagd. In de 
loop van het jaar uitte de bouwinspecteur van het Bisdom opnieuw ernstige 
zorgen over de toestand van de kerk. Er werd een berekening gemaakt van de 
geschatte herstelkosten en die kwamen uit op een bedrag van ca fl  75.000, een 
voor die tijd enorm bedrag.

Oude Kerk
Begin 1958 berichtte het Bisdom aan het Kerkbestuur, dat restauratie van de 
kerk niet mogelijk was en dat het noodzakelijk zou zijn de oude kerk t.z.t. 
geheel af te breken en er een nieuw gebouw voor in de plaats te laten ko-
men. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen besloten de torenspits, die 2 jaar 
daarvoor dus nog zo perfect was (???) ‘naar beneden te halen’ en de doop- en 
Mariakapel te sluiten. Menig Kwakelaar zal zich het omver trekken van de ka-
rakteristieke spits op 28 oktober van dat jaar nog helder voor de geest kunnen 
halen. Na het plaatsen van een stompe toren sprak menigeen over de kerk als 
‘de hooiberg’ of ‘de kerststal’
Een jaar na de oprichting van het Herstelfonds had men toen al ruim fl  12.000 
ingezameld. De naam van het herstelfonds werd gewijzigd in ‘Bouwfonds Pa-
rochiekerk’  en er werden speciale acties opgezet om vooral ook de jongeren 
te betrekken bij het hele gebeuren.
De fi nanciële acties gingen jaar na jaar  door en ieder jaar werden keurig re-
kening en verantwoording afgelegd aan de parochianen. Het bijeenvergaarde 
bedrag groeide gestaag, zeker nadat de kerk mocht gaan meedelen in de op-
brengst van de KDO veiling.

Nieuw
Buiten het zicht van de parochianen werd op de achtergrond hard gewerkt aan 
de realisatie van een nieuw kerkgebouw, maar op 1 januari 1961 werden de 
ruwe schetsen voor de nieuwe kerk door architect De Groot uit Uithoorn aan 
de Kwakelse bevolking getoond. Die was zeer verrast, want het bleek een zeer 
revolutionair ontwerp dat in weinig opzichten deed denken aan de traditionele 
kerken zoals we er nu nog zoveel in onze omgeving zien. De reacties waren 
echter overwegend positief.  
In mei 1962 bleek, dat de parochie zelf een startkapitaal voor de nieuwbouw 

op tafel zou moeten leggen van fl  225.000. Het restant van de kosten kon 
worden gefi nancierd middels een renteloze lening van het Fonds voor de Ker-
kenbouw. In mei 1962 was door het Bouwfonds inmiddels al bijna fl  125.000 
ingezameld.
Door het bouwbeleid van het Bisdom bleek toen, dat met nieuwbouw zeker niet 
voor 1966 zou kunnen worden gestart. In januari 1964 kondigde de toenmalige 
pastoor Versteeg zijn vertrek aan i.v.m. zijn leeftijd en om plaats te maken voor 
een ‘Bouwpastoor’ die werd gevonden in de persoon van pastoor Heemskerk, 
die ervaring met nieuwbouw had opgedaan in Nieuw Vennep. Hij trad aan in 
het voorjaar van 1965.

Huisvesting
Voor de bouw van de nieuwe kerk, die achter de oude kerk kwam te staan was 
het noodzakelijk dat een achttal woningen, die stonden op het terrein van de 
kerk, afgebroken zouden worden. Er moest dus huisvesting gevonden worden 
voor de bewoners van die panden en dat ging niet zonder slag of stoot, maar 
uiteindelijk is voor eenieder een passende oplossing gevonden.
In september 1965 werd naast de bouw van de kerk voor het eerst gesproken 
over de gelijktijdige realisatie van een ‘Gezondheidscentrum’ en een ‘Ontmoe-
tingsruimte’. De architect ging met deze nieuwe opdracht aan de slag en hij 
presenteerde een geheel nieuw ontwerp in oktober 1966 en toen kwam er 
eindelijk wat vaart in het nieuwbouwtraject. De benodigde ‘eigen’ bijdrage was 
inmiddels ruimschoots gehaald  en na goedkeuring van het ontwerp van ar-
chitect De Groot werd in juni 1967 een viertal aannemers uitgenodigd offerte 
uit te brengen voor de bouw. De laagste inschrijver bleek aannemersbedrijf 
Ebbing uit Haarlem te zijn en dat bedrijf verwierf dus de opdracht voor de 
bouw, terwijl de elektrische installatie werd toegewezen aan de fi rma Schijf 
uit Uithoorn.
Op 19 oktober 1967 werd onder grote belangstelling de eerste paal geslagen 
door pastoor Heemskerk, waarna op 28 januari 1968 door Deken Snelders de 
offi ciële ‘1e steen’ werd gelegd. Op 9 april van dat jaar kon de bekende vlag in 
de top, op 19 mei 1968 werd een nieuwe klok gewijd  en met de 2 oude klokken 
uit de oude kerk in de nieuwe klokketoren gehangen. 
Op 6 november 1968 was het dan zover: de nieuwe kerk werd in gebruik geno-
men. Op 21 december van dat jaar werd de nieuwe kerk offi cieel ingewijd door 
Monseigneur Zwartkruis.

Groot feest
Met een groot feest voor eenieder die zijn steentje had bijgedragen werd het 
bouwtraject op 19 december 1968 afgesloten. Tot zover het historisch overzicht 
tot de in gebruikname van het nieuwe kerkgebouw.
In de navolgende jaren is er heel veel veranderd in de R.K. geloofsgemeen-
schap in Nederland en ook in De Kwakel was dat niet anders. Het aantal kerk-
gangers liep snel terug, maar de Kwakelse parochiegemeenschap mag zich 
toch nog gelukkig prijzen met een grote groep trouwe parochianen, van wie 
er velen op een of andere wijze ook actief zijn binnen de kerk. Zo zijn er drie 
koren en zijn er diverse Kwakelaars als koster, voorganger bij diensten, lid van 

het Kerkbestuur of de Parochieraad of vrijwilligster bij de schoonmaakploegen 
op enigerlei wijze nauw betrokken bij de parochie. De Kwakel heeft daarnaast 
nog een eigen, prima functionerende begrafenisvereniging. Na het vertrek van 
de laatste ‘eigen’ pastoor uit De Kwakel is de oude pastorie verbouwd en biedt 
deze onderdak aan het ‘ThamerThuis’, dat nu ook al weer meer dan 10 jaar een 
niet meer weg te denken regionale functie bekleedt. 

Dat het kerkgebouw nu 40 jaar bestaat is een mooie aanleiding om de saam-
horigheid in de Kwakelse geloofsgemeenschap te benadrukken middels een 
feestelijk programma. Het gebouw is in wezen ‘alleen maar’ de plaats waar de 
gelovigen samenkomen om de diensten bij te wonen, om heuglijke zaken als 
Doopjes, 1e Communiefeesten en huwelijken te vieren en ook om afscheid te 
nemen van degenen die overleden zijn.
Het kerkgebouw is dus het trefcentrum, maar het zijn de parochianen waar het 
feitelijk echt om draait. Die saamhorigheid in stand houden, dat is van wezen-
lijk belang, zodat die over 10, 20, 30 jaar en hopelijk nog veel langer nog altijd 
terug te vinden zal zijn in de Kwakelse geloofsgemeenschap.

PROGRAMMA

Het programma voor 23 november ziet er als volgt uit:

11.00 uur:  Eucharistieviering, voorgegaan door het
  pastoresteam en m.m.v. de 3 koren:                                                                                              
    Gemengd koor St. Caecilia, zanggroep The Bridges 
  en kinderkoor 4-YOU

12.15 uur:  Koffi e met een broodje. Voor de kinderen is er een
  verrassing. Gelijktijdig hiermee wordt een diapresen-
  tatie over de historie van de kerk gegeven door
  Ben en Dick Plasmeijer van de Sichting ‘De Kwakel
  Toen & Nu’. Ook zijn in de kerk diverse foto’s te
  bewonderen.

13.00 uur:  Optreden van Tavenu

14.00 uur:  Optredens van het gemengde koor en The Bridges

15.00 uur:  Optreden van het Ghanese Gospelkoor Pentecost
  Revival Choir

16.00 uur:  Sluiting

Voor de kinderen is er een speciaal programma samengesteld in de Ontmoe-
tingsruimte. Kortom: voor elk wat wils, zodat het bijwonen van deze dag alles-
zins de moeite waard zal zijn.

KWAKELSE KERK BESTAAT 40 JAAR

foto’s beschikbaar gesteld door:
Stichting De Kwakel Toen & Nu 

www.de-kwakel.com

1917: de kerk uit 1875 met de mooie spitstoren 1943: Het nieuwe altaar uit 1943 en het kerkinterieur
1956: Schilderij van de kerk en daarvoor de kerkwerf
(de kerkwerf zijn huisjes die moesten wijken voor de nieuwe kerk in 1968)

De sloop van de oude kerk in oktober 1968,
de nieuwe kerk was er achter gebouwd.

Het interieur van de nieuwe kerk
december 1968

De kerk met de hooikap
heeft er 10 jaar gestaan van

1958-1968, de spitstoren
is er in oktober 1958

afgegaan, omdat de kerk
verzakte, ’n noodgreep
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De Sint is weer in het land en dat heeft hij za-
terdag in Wilnis geweten! Want daar had het 
ontvangstcomité zich al fl ink van haar taak ge-
kweten. Lang voordat de Sint en zijn pieten hi-
ernaartoe waren gekomen, kon Claudia Prange 
met haar cast al een bijzondere fi lm van hen ver-
tonen. Wat was er aan de hand? Sint was vorig 
jaar de krul van zijn staf kwijtge-raakt. Zonder 
het te merken was die aan een tak van de plata-
an in het dorp gehaakt. 
Deze zomer vonden kinderen hem in de boom 
waar hij was achtergebleven. Zij hadden het idee 
dat de hoofdpiet in Spanje nu wel wat zou bele-
ven. Snel werd een brief geschreven en bezorgd 
bij Sint Nicolaas op zijn kasteel. Misschien kreeg 
hij hem nog op tijd!
Inderdaad, het was wel paniek geweest bij de 
Goede Sint in zijn warme land. Want waar hij za-
terdag mee aan kwam zetten, deugde van geen 
kant. De staf was alleen maar een stok met een 
soort vliegenmepper er bovenop. Hij moest zich 
verontschuldigen bij iedereen.  Tja, het was echt 
geen mop. Maar algauw kreeg hij een brede lach 
op zijn gezicht, want de Sint werd helemaal blij, 
toen hij van Teddie Hartel en Harry Willemse de 
krul van zijn staf weer terugkreeg.
Héél Wilnis was toegestroomd op het plein voor 
het oude raadhuis bij de plataan. Ouders met 
kinderen die als Sint en piet verkleed waren, zij 
kwamen overal vandaan. Samen met Marching-
band Triviant haalden zij Sint en zijn pieten ova-
tioneel binnen. 
Zoals elk jaar gebruikelijk loopt het storm in het 
dorp en is men blij van zinnen. De loco-burge-
meester Jan van Breukelen en zijn collega-wet-
houders verwelkomden de Sint met zijn pieten 
hartelijk, maar ook de kinderen met hun ouders.
Daarna was het feest, de Sint wilde met elk kind 
wel even praten. Eindelijk, de schoen kan wor-
den gezet en daar zullen we het dit keer maar 
bij laten.
Ehhh…Goede Sint, laat je staf niet zomaar overal 
slingeren, dan raak je hem weer kwijt. Want voor 
wéér een fi lm om hem terug te krijgen heeft dit 
dorp niet elk jaar de tijd…

De Sint vond zijn staf terug in Wilnis



Wilnis - Tijdens de conferentie ‘De 
Vliegende Hollanders’ hadden de 
directeur van OBS Willespoort Jos 
van der Jagt en techniekcoördinator 
Suzanne ‘t Hart een ontmoeting met 
de Minister van Onderwijs. Op de-
ze conferentie kwamen onderwijsin-
stellingen, bedrijven en instellingen, 
die de afgelopen jaren volop aan de 
slag zijn gegaan met het enthousi-
asmeren van bèta-vakken en tech-
niek, bij elkaar voor diverse presen-
taties en workshops. Minister Plas-
terk bleek met name ook zeer geïn-
teresseerd te zijn in de ontwikkeling 
van het techniekonderwijs in het ba-
sisonderwijs, zoals dat in De Ronde 
Venen wordt vormgegeven. Hij heeft 
toegezegd dat hij, als zijn politieke 
agenda dat toe laat, in het nieuwe 
schooljaar graag de Toptechniek-
werkplaats, die in 2009 aan de Wil-
lespoort gebouwd gaat worden, wil 
komen openen.  
In het kader van de kennismaand 
techniek gingen twee groepen van 
Willespoort op techniekexcursie. 
Groep 8 bezocht op uitnodiging van 
Pelle en Kirsten van Walraven op 

vrijdag 7 november het Metaalbe-
werkingsbedrijf Van Walraven. De 
kinderen kregen een rondleiding en 
zagen de machines in werking. De 
uitleg in het speciale technieklokaal 
was erg leuk en leerzaam. De kinde-

ren leerden van alles over produc-
tieprocessen, mechanismen, pneu-
matiek, etc. OBS Willespoort dankt 
Van Walraven voor de gastvrijheid 
en de boeiende rondleiding. 
De kinderen van groep 6 van de 
Willespoort gingen op bezoek in het 
Sterrenkundig museum Sonnen-
borgh in Utrecht. De kinderen had-
den in de week daarvoor veel over 
onderzoek in de ruimte en de toe-
passing van technieken gehoord en 
konden zich in dit museum hele-
maal verdiepen in het leven van een 
astronaut. 
Vanuit hun ‘basis’ moesten de kin-
deren met behulp van walkie-talkies 
daarna met een aantal opdrachten 
aan de slag. Overal in het museum 
moesten onderdelen van een raket 
worden opgespoord. De kleine ra-
ketjes die werden ontworpen, kon-
den vervolgens worden gelanceerd. 
De kinderen keken hun ogen uit 
in dit schitterende museum waar-
bij ook de meest ouderwetse ster-
renkijker alle aandacht kreeg. Kort-
om, ook hier een zeer geslaagde ex-
cursie.
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Erik Dekker gast van WOM 
op sponsorbijeenkomst
De Ronde Venen - Vorige week 
maandag 10 november vond de eer-
ste sponsorbijeenkomst van Wie-
lerteam Ondernemend Mijdrecht 
plaats. De avond zelf werd aange-
boden door Rabobank Veenstro-
men, EDO Registeraccountants en 
Belastingadviseurs en Bouwbedrijf 
Midreth. Het was nog even span-
nend die dag. Michael Boogerd was 
ziek en kon niet komen. Gelukkig 
werd er snel een vervanger gevon-
den in niemand minder dan vier-
voudig Tour de France etappewin-
naar Erik Dekker!
De opkomst was groot. Er waren 
maar liefst 120 mensen in een bom-
volle De Meijert, onder wie veel on-
dernemers en wielrenners van de 
UWTC en TCC De Merel. De zaal 
zag er fantastisch uit. WOM-geel 
voerde de boventoon. Op alle stoe-
len lag een presentje met daarin ge-
zondheidstips en sportvoeding, die 
werden aangeboden door Gerda 
Schijff van Fit-Inn Mijdrecht. 
In de aftrap door WOM bestuurs-
lid Patrick Donders bedankte hij de 

vele sponsors, waaronder SolidQ IT, 
dat de fraaie WOM site heeft ont-
worpen en perfect bijhoudt. Tevens 
bedankte hij Motion Fysiotherapie 
Uithoorn dat als sponsor de wiel-
renners individueel zal begeleiden. 
Daarna nam de alombekende VIB 
voorzitter Ruud van Dijk het woord. 
Ruud constateerde in zijn boeiende 
speech een aantal verbanden maar 
ook verschillen tussen de (gezon-
de?) ondernemer en sport. Ruud 
sprak voor een klein deel voor eigen 
parochie. De actieve WOM-leden 
Ron Smit, Frans Bosman en Gerrit 
Ariesen zijn namelijk werkzaam bij 
Pimentel Fasteners, waarvan Ruud 
directeur is.  

Daarna volgde de presentatie van 
hoofdgast Erik Dekker in de vorm 
van een gesprek met Midreth di-
recteur Sam Versloot. Wat een in-
teressant en dynamisch gesprek! 
Erik liet door zijn openhartigheid de 
zaal enorm genieten van zijn hoog-
te- maar ook dieptepunten. De 
zaal hing aan zijn lippen. Sam viel 

op door zijn wielerhart en flexibili-
teit. Bijzonder knap van Sam dat hij 
de presentatie zo snel had kunnen 
aanpassen aan Erik!
Tijdens de ‘petje op petje af’-quiz 
was er een hilarische sfeer in de zaal. 
Wel heel toevallig dat hoofdsponsor 
en niet wielrenner Robert van Loo 
(weer) het laatste bleef staan. Toen 
vervolgens sponsor Harry Schuurs 
de Midreth voetbal won, zou je bijna 
niet meer geloven in toeval. En toch 
was het zo! Of..?
Na afloop van de presentatie was 
er voor de sponsoren de mogelijk-
heid met Erik Dekker op de foto te 
gaan. Daar werd door iedereen na-
tuurlijk enthousiast gebruik van ge-
maakt. Deze foto’s zijn nagestuurd. 
De sponsoren kregen direct een 
prachtig gesigneerd boek mee over 
Dekker en Boogerd. 
Tijdens het naborrelen werd de wens 
uitgesproken dat de WOM volgend 
jaar alsnog komt met een sponsor-
bijeenkomst waar Michael Boogerd 
zal vertellen over zijn hoogte- en 
dieptepunten in het hooggebergte!

Minister Plasterk toont interesse 
in techniekonderwijs 
op de Willespoort

Spel en beweging voor
kleuters van de Toermalijn
Mijdrecht - Vrijdagochtend 14 no-
vember was het dan eindelijk zover, 
er zou een meneer komen die de 
kleuters dansles ging geven. Even 
nog in de kring om de ochtend door 
te nemen en rond kwart voor ne-
gen mochten de schoenen uit en de 
gymschoenen aan. In het speello-
kaal aangekomen maakten de kleu-
ters kennis met Pieter Scholten. Het 
verhaal begon met het op reis gaan 
met de auto. Maar hoe doe je dat 

eigenlijk, net alsof doen? Een au-
to instappen? Het bleek, dat je op 
heel veel dingen tegelijk moet let-
ten. Toen iedereen veilig in de rie-
men zat, kon de reis beginnen.
Hortend en stotend kwam de au-
to opgang. Soms reed hij hard, dan 
weer zacht, een flauwe bocht, maar 
ook een hele scherpe bocht, er 
moest goed gestuurd worden! Het 
avontuur was begonnen. In het bos 
aangekomen veranderden de kleu-

ters in bomen, egels en herten. De 
boswachter gaf de jonge bomen 
water, de zon raakte ze aan met 
haar zonnestralen, zodat ze gingen 
groeien en de wind blies zo hard dat 
de takken heen en weer gingen. Dit 
alles op spannende muziek. Na een 
uur was de reis ten einde en kwa-
men de kleuters weer terug waar de 
reis begonnen was, in het speello-
kaal. Pieter, bedankt voor de span-
nende reis!  

Donateursconcert accordeon-
vereniging Con Amore

Vinkeveen - Zaterdagavond 15 no-
vember gaf accordeonvereniging 
Con Amore haar jaarlijks donateurs-
concert. Voor een overvolle zaal in 
de Boei te Vinkeveen brachten bei-
de orkesten en het ensemble een 
gevariëerd programma ten gehore 
waar iedereen van heeft genoten. 
Onder leiding van dirigent Arnaud 
Rosdorff beten de leden van het 
B-orkest het spits af met het zeer 
mooie openingsstuk ‘Adagietto’ van 
Jacob de Haan. Hierna volgden nog 
meer werken waarop de leden van 
het B-orkest de afgelopen maanden 
hoorbaar hard gestudeerd hadden 

en sloten af met een medley van be-
kende liedjes van Wim Sonneveld. 
Het ensemble liet met ‘Donna Dia-
na’ zien hoe razendvlug de vingers 
over het klavier kunnen vliegen en 
vertolkte een spetterende uitvoering 
van een typisch bulgaars volksmu-
ziek, de ‘Gankino Horo’. 
In de pauze werden weer traditio-
neel loten verkocht waarmee schit-
terende prijsjes te winnen vielen. 
Na de pauze was het de beurt aan 
het A-orkest dat werken van diver-
se bekende klassieke componisten 
speelde. De muzikale diversiteit van 
klassiek tot modern, van traditioneel 

tot universeel toonde aan dat de ac-
cordeon een veelzijdig instrument is 
welke in diverse stylen heel goed tot 
haar recht komt. Met een tocht over 
de panamericana sloot het A-orkest 
de avond af in een medley van Zuid-
amerikaanse liederen. 
Mocht u zin hebben gekregen om 
ook accordeon te spelen dan kunt u 
tijdens de repetitieavond altijd bin-
nenlopen. Deze is op dinsdagavond 
in basisschool De Schakel aan de  
Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen van 
19.00 tot 22.30 uur. Voor meer infor-
matie kunt u ook terecht op 
www.vavconamore.nl

Ledenvergadering 
‘De Proosdijlanden’

De Ronde Venen - De Histori-
sche Vereniging ‘De Proosdijlan-
den’ houdt vanavond, woensdag 
19 november, haar algemene le-
denvergadering. In aansluiting 
hierop zal Wiesje Dijkxhoorn een 
presentatie verzorgen over mo-

numenten in De Ronde Venen. 
U wordt meegenomen naar ve-
le rijks- en gemeentelijke mo-
numenten uit de verschillende 
kernen zoals het oudste huis uit 
1600, een houten pioniershuis, 
privaatgebouw, scheijdtpalen, 

kerken, boerderijen, ronde vee-
stallen enz.

Deze avond zal gegeven worden 
in het Hervormd Verenigingsge-
bouw aan de Herenweg 207 in 
Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.



Vinkeveen - Woensdagochtend 
12 november ging op de St. Jozef-
school in Vinkeveen de vlag uit voor 
Sandra Vreugdenhil. Op de vlag was 
de tekst ‘Sandra Bedankt!’ aange-
bracht. Na 6 jaar lid te zijn geweest 
van de Oudervereniging, waarvan 5 
jaar als voorzitter, vond Sandra het 
tijd om het stokje over te dragen.
Onder het voorzitterschap van San-
dra is de nadruk van de activiteiten 
van de oudervereniging verlegd van 
doen, naar meer conceptueel den-
ken. Hoe kunnen we de kennis van 
de ouders gebruiken om activiteiten 
voor school uit te breiden. Zo is on-
der andere het verkeersveiligheids-
plan ontstaan en is de ouderraad nu 
een vereniging.

Sandra: “ik heb ontzettend veel ge-
leerd de afgelopen jaren. Deelne-
men aan de Oudervereniging kan 
ik iedereen aanraden. Je leert veel 
mensen kennen en ziet hoe een 
school van binnen werkt. Daarnaast 
weet je dat alle inspanningen direct 
ten goede komen  aan de kinderen. 
Het is ontzettend dankbaar werk. Ik 
vond het fijn dat we samen tijd en 
gelegenheid hebben gehad een bij-
drage te leveren aan deze fijne en 
inspirerende basisschool. 
Die beletterde vlag vond ik ontzet-
tend origineel. En wat een (huis)vlijt!  
Het past overigens wel bij al het 
werk dat de Oudervereniging verzet. 
En dat terwijl de komst van de Sint 
en kerst nu moeten worden voorbe-
reid. Ben er reuze trots op dat die 
vlag een dag mocht wapperen. En 
dan ook nog ‘ns aan de champagne 
‘s ochtends vroeg, helemaal goed!”

De Ronde Venen - De Janskerk in 
Mijdrecht, de oudste kerk van De 
Ronde Venen, bestaat dit jaar 150 
jaar. Dat wordt gevierd met een sca-
la aan activiteiten. Een ervan is het 
minisymposium, waaraan 11 ker-
ken en kerkgemeenschappen uit De 
Ronde Venen deelnamen.
Harry Tacken, predikant van de Jans-
kerk, is enthousiast over de deelna-
me van zoveel kerken. Het minisym-
posium gaat over de vraag hoe de 
kerk in deze tijd getuigend aanwe-
zig kan zijn in de maatschappij, net 
als Johannes in zijn tijd. En daar is 
duidelijk belangstelling voor. 
De Veenhartkerk in Mijdrecht houdt 
maandelijks filmavonden waar vol-

op gediscussieerd wordt. De Ont-
moetingskerk in Wilnis is verbon-
den met een kerk in Rentendorf in 
het vroegere Oost-Duitsland. Jon-
gerengroepen bezoeken het drugs-
pastoraat in Amsterdam. Het zijn 
voorbeelden die aangeven dat ker-
ken niet alleen naar binnen kijken, 
maar zich ook richten op wat er in 
de maatschappij speelt. De betrok-

kenheid is er, maar wordt die ook 
zichtbaar en worden anderen daar-
door aangetrokken?
Een deel van de discussie gaat ook 
over de vorm van de bijeenkomsten. 
Het panel van 11 vraagt zich af of de 
vorm van nu nog wel wat biedt aan 
mensen, die geen doorgewinterde 
kerkgangers zijn. Bij elkaar komen 
is belangrijk, een vorm is belangijk, 
geloven en daaruit leven is belang-
rijk. Dat leidt tot de vraag hoe ker-
ken al dat belangrijks ook naar bui-
ten brengen. 

Inspiratiebron
De naam van de Janskerk is de in-
spiratiebron voor dit symposium: 

de kerk is vernoemd naar Johan-
nes de Doper, de man die wees 
op Jezus. Johannes de Doper kom 
je in De Ronde Venen vaker tegen, 
ook de rooms-katholieke kerk van 
Mijdrecht-Wilnis draagt die naam. 
En in een plantsoentje aan de Raad-
huislaan staat een beeld van een 
lam, dat geïnspireerd is door de 
woorden van Johannes de Doper 

over Jezus: Zie het Lam Gods. 
In de kunst, in literatuur en muziek, 
film en toneel is Johannes de Doper 
ook te vinden. Harry Tacken schreef 
er in het kader van het jubileum een 
boek over.

Dat eindigt met een briefwisseling 
tussen hem, protestants predikant, 
en de pastoor van de Johannes de 
Doperparochie, Gerard Griffioen. 
Een recensent noemt dat ‘een staal-
tje van verbondenheid van kerken 
en een mooie manier om je jubile-
um te vieren, met inhoud, verbon-
den met het verleden, maar zeker 
ook heenwijzend naar de toekomst’. 
Ook dit minisymposium werkt aan 
de onderlinge verbondenheid.

Digitaal
De Doper Digitaal was de naam van 
het minisymposium, De Doper wijst 
een weg, doen kerken dat ook? 
Rond deze vraag kwamen 11 ker-
ken uit De Ronde Venen bij elkaar 
voor een in een prima sfeer verlo-
pen boeiende avond, die zeker een 
vervolg zal krijgen. Meer informa-
tie over de jubileumactiviteiten is te 
vinden op www.pknmijdrecht.nl
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Elf kerken bijeen voor 
minisymposium

De panelleden stemmen over stellingen

Het standbeeld aan de Raadhuis-
straat verwijst naar Johannes de Do-
per

De Janskerk, 150 jaar oud

Hofland-
school
op bezoek
bij de
brandweer
Mijdrecht - De redactie ontving het 
volgende verslag met de foto van de 
leerlingen van de Hoflandschool: 
“Na twee weken over de brandweer 
te hebben gewerkt in de klas moch-
ten we zelf naar de brandweerka-
zerne. Er waren twee brandweer-
mannen die ons alles gingen vertel-
len. Ook mochten we in alle brand-
weerwagens zitten! We kregen van 
de brandweer de brandweerhelmen 
op, en de zuurstofmaskers! Dat was 
heel spannend. We hebben voor de 
brandweermannen een hele mooie 
brandweerwagen gemaakt. Die 
hangt nu in de brandweerkazerne.”

Oudervereniging van de 
Jozefschool in Vinkeveen 
bedankt de voorzitter

Groep 6 Proostdijschool 
komt in actie
De Ronde Venen - Leerlingen uit 
groep 6 van de Proostdijschool heb-
ben les gehad over arme kinderen 
in Peru.  Zij waren hier zo van onder 
de indruk dat ze daarop besloten als 
‘ActieKid’ in actie te komen voor de-
ze arme kinderen door een schoe-

nendoos voor hen te versieren en te 
vullen met allerlei handige en leu-
ke spulletjes.
Veel kinderen zijn enthousiast aan 
de slag gegaan met dit thema. 
De eerste gevulde schoenendozen 
staan al in de klas en er komt ook 

al wat geld binnen. Om de schoe-
nendozen te kunnen versturen is 
ook geld nodig.  De kinderen heb-
ben bedacht om hier klusjes voor te 
doen. Juf Maaike zorgt dat alles op 
de juiste plaats komt. 
Groep 6 bedankt!!

Uitnodiging kramenmarkt/ 
nieuwjaarsreceptie 2009

De Ronde Venen - Ieder jaar 
wordt een kramenmarkt voor ver-
enigingen georganiseerd teza-
men met de nieuwjaarsreceptie 
van het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeen-
te De Ronde Venen. Een infor-
mele kramenmarkt én de officiële 
nieuwjaarsreceptie van het colle-
ge: een unieke, succesvolle com-
binatie blijkt uit ervaring.
De nieuwjaarsbijeenkomst is de 
gelegenheid voor inwoners van 
de gemeente De Ronde Venen om 

nieuwjaarswensen met elkaar uit 
te wisselen. Maar dat niet alleen:
De nieuwjaarsbijeenkomst geeft u 
als vereniging de uitgelezen kans 
om aan een groot publiek uw ac-
tiviteiten kenbaar te maken.
Vorige week zijn de uitnodigingen 
om deel te nemen aan de kra-
menmarkt naar alle bij de orga-
nisatie bekende verenigingen en 
instellingen verzonden.
Nu is het heel goed denkbaar dat 
niet alle instellingen uit De Ron-
de Venen de uitnodigingen heb-

ben ontvangen door bijvoorbeeld 
adreswijzigingen of dat er nieuwe 
verenigingen of instellingen zijn 
opgericht.
Hierbij wordt u dan ook van har-
te uitgenodigd om deel te nemen 
aan de kramenmarkt op woens-
dag 7 januari 2009 van 19.00 uur 
tot 22.00 uur in de Boei in Vinke-
veen. Vraag alsnog een uitnodi-
ging en een aanmeldingsformulier 
aan bij de organisatie: Floor Groe-
nendijk, telefoon: 06-46047130 of 
e-mail:f.groenendijk@live.nl

Rotary Mijdrecht steunt Wajir, 
Aqua Viva en een weeshuis 
in India
De Ronde Venen - Dinsdag 11 no-
vember jl. ontvingen vertegenwoor-
digers van drie internationale doelen 
een cheque van Rotary Mijdrecht. 

Het geld is bijeengebracht tijdens 
het jaarlijkse bedrijvenvoetbaltoer-
nooi De Ronde Venen Cup. Met de 

opbrengst van dit toernooi steunt 
Rotary Mijdrecht een weeshuis in 
India, een onderwijsproject in Ke-
nia (Wajir) en Aqua Viva, een pro-
ject in Brazilië. 

Bij deze projecten zijn enthousias-
te inwoners uit De Ronde Venen be-

trokken. Een deel van het geld komt 
dichterbij huis terecht: Argon ont-
vangt een deel van de opbrengst 
en ook de verwendag voor moeders 
van kinderen met een handicap en 
het kerstdiner van sociëteit De Cir-
kel worden gefinancierd uit de op-
brengst van het toernooi. 
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Bewoners Weegbree willen 
hoog en doorlopend hek 
bij oversteekplaats
Uithoorn - ‘Onveiligheid’ was een 
woord dat veelvuldig voorkwam tij-
dens de informatieavond over de 
oversteekplaats bij de Weegbree. De 
bus die zal rijden op de baan voor 
HOV (Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer) zal een iets hogere snelheid 
hebben dan de bussen binnen de 
bebouwde kom, namelijk 30 km per 
uur. Met een gewone bus scheelt 
dat ongeveer 5 kilometer. Om toch 
de veiligheid optimaal te maken ko-
men er bij de oversteekplaats niet 
alleen verkeerslichten maar ook een 
bel als extra signaal voor de overste-
kende voetgangers en fietsers. En er 
komen slagbomen. Maar juist over 
die twee laatste maatregelen was 
het laatste woord nog niet gezegd. 
De bewoners wilden weten wat het 
nut van een bel is. “Is dat voor blin-
den of zo”, vroeg Albert Melchers 
zich af. En ook andere bewoners 
vroegen zich af wat het nut van een 
bel is. Bovendien, als er twintig keer 
per uur een bus langsrijdt en iedere 
keer een bel luidt, dan word je sta-
peldol. Waarom geen zoemer. Dat 
maakt minder lawaai vonden bewo-
ners. Volgens de gemeente maakt 
men bij de NS bij alle gelijkvloers-
kruisingen ook gebruik van een bel. 
Ja, was het antwoord, maar daar 
gaat het om auto’s en hier gaat het 
om fietsers en voetgangers. Wel is 
het zo dat het geluid van deze bel 
een lager geluidsniveau heeft dan 

de bellen bij de NS. Deze bel is aan-
gepast aan de omgeving. Volgens 
de gemeente vindt de provincie het 
noodzakelijk dat daar een bel komt 
die blijft rinkelen zolang de busbe-
weging er is. De bewoners vonden 
het bezopen dat die bel blijft rinke-
len. Wat de slagbomen betreft, ook 
daar was men niet gelukkig mee. 
Je kunt zo je fiets er overheen til-
len en als een fietser er nog door-
heen kan volgen de anderen. “Het 
is een levensgevaarlijke oversteek. 
Dat weet iedereen. Is er ook geke-
ken naar andere maatregelen?” Dat 
bleek niet het geval te zijn, want 
men gaat er vanuit dat dit voldoen-
de veiligheidsmaatregelen zijn. Daar 
dachten de bewoners dus duidelijk 
anders over. 

Schamper gelach
Toen de gemeente met de opmer-
king kwam dat eventueel klaar-overs 
zouden kunnen worden ingescha-
keld was het antwoord een scham-
per gelach. “Die krijg je niet eens 
bij de scholen. Niemand meldt zich 
daarvoor aan. Bovendien zouden die 
daar dan de hele dag moeten gaan 
staan. Dat werkt niet.” Het idee werd 
geopperd van een rolhek zoals je 
die in het buitenland vaak ziet. Een 
ander voorstel was een hek dat naar 
beneden toe doorloopt. “Dit hek is 
gewoon veel te laag. Bij de Zijdel-
weg staat een hek van 90 cm. De 

mensen tillen hun fiets er gewoon 
overheen. In ieder geval moet het 
een hoog hek worden.” En waarom 
zou er niet een systeem kunnen ko-
men dat de chauffeur zelf de lichten 
en eventueel de bomen kan bedie-
nen. Zodra de passagiers in- en uit-
gestapt zijn en er niemand meer bij 
de bushalte staat, op de knop druk-
ken. En dat de bomen dan opengaan 
en de lichten op groen. Verder komt 
er een zichtscherm, zodat de pas-
sagiers in de bus niet in de slaap-
kamers van de nabijgelegen wonin-
gen kunnen kijken. Dit wordt een 
zichtscherm van steenwol met ge-
plastificeerd gaas. Het zichtscherm 
is ook enigszins geluidswerend. Wel 
is het zo dat er geluiddempend as-
falt wordt aangebracht. Ook de bus-
sen zijn geluidlozer dan de gewo-
ne bussen. Het zijn Euronorm 5 bus-
sen. Na de oversteek is er aan bei-
de kanten een bushalte. Een voor de 
bussen richting Aalsmeer en de an-
dere richting Uithoorn.
Door de gemeente en de provin-
cie werd uiteindelijk besloten om de 
ideeën wat betreft de vorm van het 
hek de revue te laten passeren en 
de voor- en de nadelen op een rijtje 
te zetten. De bedoeling is dat ofwel 
het resultaat in het verslag wordt 
vermeld dat binnen vier weken aan 
de bewoners wordt toegezonden of-
wel worden de bewoners hier later 
over geïnformeerd.

In het kader van uitwisselingsproject:

Bezoek van Bo en Lotte aan 
Peru een mooie ervaring
Uithoorn - Het is alweer meer dan 
een jaar geleden dat er op een roos-
termonitor in de school vermeld 
stond dat, wie geïnteresseerd was in 
een uitwisselingsproject met Peru, 
je naar een bepaald lokaal kon gaan 
en daar kreeg je informatie over het 
hoe en wat. Bo Blankers en Lotte 
Groenewoud, beiden woonachtig in 
Uithoorn, leek het wel een leuk idee. 
Hoewel zij vonden dat er maar heel 
weinig informatie werd gegeven. 
“Er werd een verhaal verteld en dan 
moest je aangeven waarom je wilde 
meedoen en waarom je dacht dat jij 
wat zou toevoegen”, vertellen Bo en 
Lotte. Ook was het de bedoeling dat 
je elk 150 mensen zou benaderen 
om hun te vertellen over dit project 
en natuurlijk het meest belangrijke 
punt: het geld. 25% moest door de 
jongeren zelf bijeengebracht wor-
den en de rest werd gesubsidieerd 
door Explore, een subsidieprogram-
ma voor jongerenuitwisseling. In to-
taal ging het om een bedrag van 
56.000,- euro, waarvan dus 13.000 
euro voor rekening van de groep 
komt. Bo zat toen op 3 VWO van het 
Herman Wesselink College en Lot-
te 4 VWO van het Amstelveen Colle-
ge. Van beide scholen werd uitein-
delijk een groepje van vijf leerlingen 
geselecteerd. Als begeleiders gin-
gen twee docenten mee en een be-
leidsmedewerker van de gemeente 
Amstelveen. Er zijn in eerste instan-
tie verschillende bijeenkomsten ge-
weest waarvan op een zaterdag een 
cursus. Tijdens de bijeenkomsten 
werd verteld over de cultuur in Peru 
en over de ontwikkelingssamenwer-
king. Het was de bedoeling, dat er 
nagedacht werd over de twee pro-
jecten die uitgevoerd zouden wor-
den. Een project voor Nederland en 
een project voor Peru. Op 14 sep-
tember kwam een groep jongeren 
uit Peru naar Nederland. Al in Ne-
derland werd nagedacht wat voor 
projecten dit zouden worden. 

Fietsen
Voor Peru werd er gekozen voor een 
fietsproject. Er is in die buurt maar 
één fietspad van vier kilometer lang 
en verder moet je op de weg rijden. 
De jongeren in Peru kwamen zelf 
op het idee van fietsen. De bedoe-
ling is dat kinderen op vijf scholen 
in Peru allemaal een fiets krijgen. 
Dat houdt in dat per school tach-
tig leerlingen een fiets krijgen. Maar 
omdat te introduceren is eerst con-
tact gelegd worden met de burge-
meester en de ambassadeur om de-
ze te vragen of zij het voorbeeld wil-
len geven en ook met een fiets te 
gaan rijden omdat hun invloed na-
tuurlijk groot is. Er is nu een voor-
stel gedaan bij de gemeente voor 
een subsidie van 10.000 euro waar-
van de fietsen dan betaald kunnen 
worden. Een fiets kost daar 35 eu-
ro. Voor Nederland is het project 
meer jongerenparticipatie bij de ge-
meente. In Peru is dit beter gere-
geld dan hier in Nederland en kan 
men leren van de ervaringen op de 
scholen daar. In Nederland gingen 
de jongeren naar het gemeente-
huis waar de projecten besproken 
werden. ‘s Middags naar musea en 
een rondvaart maken en ’s avonds 
was het vaak op de computer. In Pe-
ru zijn er in die streek veel internet-
cafés. Eindelijk was het dan zover 
en op 18 oktober vertrok de groep 
voor 15 dagen naar Lima, de hoofd-
stad van Peru. De vlucht duurde 13 
uur en daarna moest de groep nog 
per bus een half uur rijden naar Villa 
El Salvador. Zoals ook in Nederland 
het geval was sliepen de jongeren 
in gastgezinnen en aten daar ook. 
“Het was echt een ervaring”, vertel-
len Bo en Lotte. “Elke dag gingen 
we naar een school en dan werden 
we opgewacht door de hele school 
in uniform. Er was ook een speciale 
marcheergroep bij en dan werd het 
volkslied gezongen. Op de scholen 
bespraken we dan hoe we het pro-

ject konden aanpakken.

Werken
Er werden veel presentaties gege-
ven over schoolsystemen en de po-
litiek. ‘s Morgens werden we afge-
haald door een soort politiewagen 
met tralies, een Serenazco, en dan 
naar een verzamelplek gebracht. En 
van daaruit ging het met de bus ver-
der naar de verschillende scholen.  
Maar er was ook nog wel wat tijd 
voor ontspanning. Zo is de groep 
een dag het binnenland in geweest 
naar een pre-Incastad Caral die in 
de jaren negentig ontdekt is. Ook 
was er een bezoek aan een park 
met fonteinen en helemaal verlicht. 
“De Peruaanse jongeren sprongen 
in de fonteinen waarvan sommige 
heel hoog waren. Maar wij vonden 
het veel te koud”, zegt Lotte. De hui-
zen vonden zij wel erg kaal. Af en 
toe een schilderijtje met altijd het 
laatste avondmaal, wat plastic bloe-
men en plastic stoelen. Maar in vrij-
wel ieder huis staat een mega-tv en 
een stereo-installatie. Wij kregen de 
mooiste kamer en het was ook een 
belediging als je die weigerde. Twee 
keer per dag werd er warm gegeten, 
vaak kip met rijst”. Helaas is zowel 
Bo als Lotte nog ziek geworden. ’s 
Avonds werd er veel gedanst. Maar 
nu dus terug in Nederland moet er 
gedacht worden hoe de projecten 
gerealiseerd kunnen worden. Er zijn 
nu drie werkgroepjes gevormd. Zo 
hebben de kinderen in Peru een te-
kening gemaakt hoe zij de kerst zien 
en de bedoeling is dat kinderen op 
basisschool de Zon in De Kwakel 
ook zo’n tekening maken.

Daar worden dan kerstkaarten van 
gemaakt en die worden verkocht. 
Verder komt er een film over Peru en 
Nederland, ‘Xpressa’. De groep gaat 
bedrijven aanschrijven voor sponso-
ring en er wordt gedacht over inza-
melingsacties.

Kinderdagverblijf Dribbel 
koopt pepernoten voor 
kansarme kinderen
Uithoorn - Donderdag 6 novem-
ber gingen de kinderen van groep 
de Banjerhoek, van Kinderdagver-
blijf Dribbel van de Uithoornse Kin-
deropvang, op bezoek bij juf Simone 
van de basisschool de Kwikstaart. 
De dochter van juf Simone zit op 
het Kinderdagverblijf en dus vonden 

haar juffies dat ze de actie van de 
Kwikstaart moesten steunen. Zij ver-
kochten namelijk pepernoten voor 
het goede doel, en de opbrengsten 
gaan naar kansarme kinderen. Zo-
wel juf Simone als de leerlingen van 
groep 7 waren zeer verrast en von-
den het super dat de “Banjers” vijf 

zakken pepernoten kwamen kopen. 
Voor de kinderen van het kinder-
dagverblijf was het een spannend 
uitje naar ‘de grote school’. 
En de kinderen van groep 7? Zij 
vonden het helemaal niet erg dat ze 
gestoord werden tijdens hun reken-
les!!

Nieuw sportbeleid Uithoorn
Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
heeft in de beleidsnota “Sport ren-
deert” nieuwe doelstellingen, speer-
punten en instrumenten voor het 
sportbeleid geformuleerd. Met dit 
nieuwe beleid wil de gemeente in 
de pas blijven lopen met de huidi-
ge ontwikkelingen in de sport. De 
beleidsnota wordt op 20 november 
in de gemeenteraad behandeld tij-
dens het Informatief Beraad. De po-
litieke stemming vindt plaats op 4 
december a.s. Alle sportorganisa-
ties uit de gemeente Uithoorn heb-
ben intensief meegewerkt aan het 
tot stand komen van de nota. Hier-
voor zijn ondermeer drie werkveld-
bijeenkomsten gehouden. Het uit-
eindelijke resultaat is door alle par-
tijen enthousiast ontvangen. Verant-
woordelijk wethouder Jeroen Verhe-
ijen is blij met de betrokkenheid en 
inbreng van de organisaties: “On-
ze sportorganisaties hebben goe-

de aanvullingen en opbouwen-
de kritiek gegeven. Daar hebben 
we als gemeente echt wat aan ge-
had. Ik ben blij dat sportverenigin-
gen hierin hun eigen verantwoorde-
lijkheid nemen.” De nota bestaat uit 
twee doelen: een inhoudelijk deel 
met beleidsvoornemens en een deel 
met de uitslagen van het onderzoek 
naar sportdeelname. In de perio-
de van 2009 tot 2012 investeert de 
gemeente structureel meer geld in 
sport. Zo komt er een investerings-
programma voor accommodaties en 
wordt er geïnvesteerd in het multi-
functioneel maken van sportaccom-
modaties. De gemeente vindt het 
belangrijk dat kinderen al vroeg met 
sporten in aanraking komen. Zo le-
ren jongeren om hun verdere leven 
te blijven sporten en daarmee hun 
gezondheid te bevorderen. Actueel 
is het probleem van het overgewicht 
bij jongeren. Ook voor volwasse-

nen en ouderen is sporten van we-
zenlijk belang om langer gezond en 
zelfstandig te blijven. Er is veel be-
hoefte aan zogenoemde combina-
tiefuncties in de sport. Dat zijn func-
ties op het snijvlak van onderwijs, 
sport en cultuur. Deze combina-
ties helpen om meer mogelijkheden 
voor de jeugd te creëren. In de nota 
is opgenomen dat Uithoorn bij het 
Rijk voor twee combinatiefuncties 
een subsidie wil aanvragen. Veel 
sportverenigingen hebben behoefte 
aan sportruimte aan het begin van 
de avond, het zogeheten ‘sporten 
op primetime’. Omdat het niet haal-
baar is om alle verenigingen tege-
lijk te laten sporten en het bijbou-
wen van nieuwe accommodaties fi-
nancieel niet mogelijk is, wordt ge-
keken naar het multifunctioneel ma-
ken van accommodaties. Daardoor 
ontstaan veel meer gebruiksmoge-
lijkheden.

Biezenwaard Creatief
Uithoorn - Biezenwaard Creatief is 
een groep enthousiaste kunstschil-
ders die elke week samen komen 
in Uithoorn om met hun hobby be-
zig te zijn. De groep staat onder lei-
ding van Rinus den Ouden. Het doel 
is om te werken aan de individuele 
ontwikkeling waardoor eenieder in 
zijn/haar gekozen techniek en ma-
teriaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-

langrijk element. De basis is aqua-
rel, maar er wordt ook getekend met 
potlood, pen, pastelkrijt en houts-
kool. Een aantal mensen heeft voor-
keur voor acrylverf. Natuurlijk re-
sulteert dit alles ook in werken die 
gemaakt zijn met gemengde tech-
nieken. De groep bestaat uit men-
sen van allerlei niveau, variërend 
van beginners, tot mensen die werk 
in opdracht uitvoeren. Ook dit jaar 

houden zij weer een tentoonstelling 
met werk van het afgelopen jaar. 
Een aantal werken zal ook te koop 
worden aangeboden. 
Hierbij bent u van harte uitgeno-
digd zaterdag 22 november hun 
werk te komen bekijken in Sporthal 
de Scheg aan de Arthur van Schen-
dellaan 100a in Uithoorn. De zaal is 
open van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
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Turnsters van KDO vallen 
in de prijzen
De Kwakel - Op zaterdagochtend 
15 november begon om 9.00 uur de 
eerste selectiewedstrijd van het sei-
zoen voor de turnsters van KDO af-
deling gymnastiek uit De Kwakel. 
De wedstrijd werd gehouden in Ze-
venhoven bij de vereniging Zeven-
sprong. Ook deden de verenigingen 
ODI uit Leimuiden, Kwiek uit Nieuw-
veen en VDO uit Uithoorn mee.

Sophie en Lynn, een 1e en 4e plaats. 
De meiden hadden niet allemaal 
even lekker geslapen, maar had-
den er wel zin in. Dat bleek wel uit 
de actie van Sophie die zonder war-
ming-up maar alvast een salto ging 

inspringen. Er werd begonnen met 
niveau 13, het instapniveau waarin 
totaal 24 meisjes zaten. 

De Kwakelse meiden begonnen op 
de balk. Lynn deed voor hoe het 
moest: vanaf de hurksprong op, alle 
onderdelen netjes uitgevoerd zon-
der vallen, tot en met de arabier af. 
Een nette oefening waarvan ze zelf 
zei dat hij wel goed ging. Dat was de 
jury met haar eens, want ze kreeg 
een 8,5, het één na hoogste cijfer op 
balk. Quinty volgde. Zij viel helaas 
met de opsprong een keer terug en 
had na de sisonne nog een flinke 
wiebel. Katja en Sophie deden Quin-

ty na bij de opsprong, maar draai-
den verder al hun onderdelen net-
jes. Beloond met: 7,8 een 7,1 en 7,4. 
Daarna de sprong met minitrampo-
line. Quinty sprong hier een hoek-
sprong en een spreid hoeksprong. 
Netjes, goed voor een 7,9. De ande-
re drie sprongen twee salto’s, waar-
van de beste telt. Bij Katja lukte het 
de laatste paar trainingen ineens 
niet meer zo goed. Gelukkig bleef 
ze met haar eerste poging staan na 
een flinke nahup. Sophie belandde 
met de tweede poging op haar bil-
len. Maar de eerste was mooi hoog 
geweest. Ze kreeg 8,3 net als Lynn
Bij het laatste onderdeel ongelijke 

Sophie en Lynn eerste en tweede plaats

de KDO turnsters

brug begon Lynn met mooie hoge 
zwaaien.

Katja was als de dood voor de buik-
draai maar maakte hem zeer net-
jes met mooie gestrekte benen tot 
eigen verbazing. Ze kreeg een 8,1. 
Net iets minder dan Quinty die het 
derde cijfer op brug scoorde, een 
8,3, door heel rustig en gestrekt 
haar oefening te draaien. De bes-
te oefening van de dag liet Sophie 
echter zien. Zij behaalde de enige 
negen van heel niveau 13, namelijk 
een 9,3. 

Een heel goed resultaat voor de 
KDO meiden, want nadat alle cijfers 
opgeteld waren, bleek Katja een ge-
deelde 13e, Quinty een 6e, Lynn een 
4e en Sophie een 1e plaats te heb-
ben behaald. Van de 24 meisjes in 
totaal mochten Lynn met gemiddeld 
8,100 en Sophie met een gemiddel-
de van 8,333 op de blokken om de 

medailles in ontvangst te nemen.

Niveau 12
Nu was het de beurt aan niveau 12. 
KDO begon bij de sprong. Paula 
sprong een mooie hoeksprong, ge-
volgd door een spreidhoek met hal-
ve draai, waarvan de halve draai net 
niet helemaal lukte. Toch goed voor 
7,8. Kim sprong een wat lage salto, 
waar ze een 7,7 voor kreeg. Maysa 
ging wat hoger en kreeg een 8,1. 
Maar Lisanne sprong lekker hoog, 
maakte een klein passje wat eigen-
lijk niet hoefde en scoorde daarmee 
het één na hoogste cijfer op sprong, 
een 8,8. Op de ongelijke brug deed 
Kim ineens met één been afzet de 
borstwaarts om in plaats van met 
twee. Dat scheelt punten. Ze kreeg 
een 7,4. Paula deed de buikdraai bij-
na té snel maar bleef toch op de 
brug en scoorde met een 8,6 wat 
hoger dan Lisanne die een 8,1 be-
haalde. Maysa haalde met haar 

mooi achter elkaar geturnde oefe-
ning een 9, het één na hoogste cij-
fer op de brug. Op de balk lieten 
de meiden allemaal een goede op-
sprong zien. Paula viel één keer bij 
de sisonne, Kim maakte een mooie 
hoge loopsprong, Maysa deed een 
prachtige arabier af en Lisanne had 
de mooiste zweefstand. Daar had ze 
thuis flink op geoefend. Zij scoor-
den 7,2 een 7, een 7,5 en een 7,3. Uit-
eindelijk bleken de behaalde eind-
scores in deze groep met 22 turn-
sters net niet genoeg voor een me-
daille. Maysa werd vijfde met 8,2 
gemiddeld, Lisanne zevende met 
8,067, Paula twaalfde met 7,867 en 
Kim sloot het KDO rijtje met 7,367 
gemiddeld. 

Trainster Bettie Sontrop was heel 
trots op de behaalde resultaten van 
alle KDO meiden.  De volgende se-
lectiewedstrijd is op 31 januari in 
sporthal de Scheg.

Legmeervogels D2 
nadert de koppositie
Uithoorn - “Het kan verkeren“, zei 
Bredero al. Vorige week had de D2 
van Legmeervogels bijna een hele 
helft nodig om na een reeks gemiste 
kansen het eerste doelpunt te ma-
ken. Afgelopen zaterdag hadden de 
geel/blauwen aan minder dan een 
minuut genoeg om in de uitwed-
strijd tegen Pancratius de bal ach-
ter de doelman te werken.
Geen speler van de club uit Bad-
hoevedorp had tot dan toe nog de 
bal aangeraakt. Direct vanaf de af-
trap ging Legmeervogels in de aan-
val. Steyn Horsch werd onreglemen-
tair gestuit halverwege de helft van 
Pancratius. Joy van der Nolk van 
Gogh plaatste de bal uit de vrije 
trap nauwkeurig rechts in het straf-
schopgebied, waar de inlopende 
Daan Duizendstra de bal in één keer 
in de verre hoek schoot: 0-1!
Wat volgde was een superspannen-
de wedstrijd, waar Legmeervogels 
vaak dicht bij de 0–2 was, maar op 
de beslissende momenten weinig 
geluk had of buitenspel stond.

Niet stil
De tegenstander zat echter ook niet 
stil, de balvaste aanvallers doken 

keer op keer voor keeper Lorenzo 
Gerritse op om hem tot reddingen 
te dwingen. In de tweede helft het-
zelfde spelbeeld. Vlak na rust schoot 
Joy een vrije trap strak in de krui-
sing, maar de lange keeper kon er 
nog net met z’n vingertoppen bij.
Roy Beszelsen zag een goede inzet 
gekeerd en er werd nog een doel-
punt afgekeurd vanwege buiten-
spel. De verdedigers Thomas van 
Scheppingen, Rens Konincks, Ru-
ben Rijlaarsdam en Niek van der 
Steeg (Man of the Match!) hadden 
hun handen vol aan de Badhoeve-
dorpse aanvalsdrang, maar hielden 
prima stand.
Het middenveld met Daan Janmaat, 
Rens Roode, Danny van der Voort 
en Carlo van Andel maakte meters 
en bleef de spitsen van bruikbare 
passes voorzien.
De ploegen hielden elkaar in balans 
en zo bleef de wedstrijd tot het eind 
toe tenenkrommend spannend.
De 0-1 werd echter niet uitgebouwd, 
maar kwam ook niet meer in gevaar. 
Door deze overwinning schuift de 
D2 een plaatsje op op de ranglijst 
en komt, met nog vijf wedstrijden te 
gaan voor kerst, de Top 3 in zicht .

To en Tineke slaan 
terug bij BVU

Uithoorn - Voor spektakel moet 
men bij de B-lijn zijn in de paren-
competitie van Bridge Vereniging 
Uithoorn. Vorige week nog troos-
teloos als laatste geëindigd, na-
men de dames To van der Meer 
en Tineke van der Sluijs op spor-
tieve wijze wraak door met niet 
minder dan 67,19% de eerste 
plaats op te eisen, chapeau!
Ook May Verhoef, toch al goed 
bezig, deed opnieuw zaken door 
met invaller Joop de Jong twee-
de te worden met 58,85%. Zeer 
stabiel bleven Ans Breggeman en 
Anne Tolsma met  56,25% en een 
derde plek. Dat kan ook van Ger-
trude Doodkorte & Trudy van den 
Assem gezegd worden, die nu 
met 51,56% vierde werden. Run-
ners up waren deze keer Moni-
que Verberkmoes & Corrie van 
Tol die als B debutanten keurig 
een vijfde plaats behaalden met 
precies 50%. Van de A- lijn is te 
melden dat Martin Kok weer thuis 
is en daar verder aan zijn herstel 
werkt. Binnenkort met Marineke 
dus weer in dit theater!
Eerste werden hier Bep & John 
de Voijs met 59,58% op een 
kaartlengte gevolgd door Stenny 
& Herman Limburg met 59,17%. 
Kokkie van den Kerkhoven & 
Corrie Smit werden derde met 
54,58% en bleven Nico van der 
Meer & Henny Westendorp net 
voor die 53,33% scoorden. Thea 

Kruyk wist zich zonder de andere 
Thea toch bij de sterksten als vijf-
de te kwalificeren met 52,92%.

Schoppen
De C- lijn gaf een vergelijkbaar 
fenomeen als bij de B te zien. 
Hier waren Ada Keur & Mari-
on Wiebes de celebrities, na het 
debacle van vorige week werden 
de tegenstanders nu  verpletterd 
met 64,58%. Vooral het tussen-
bod van 2 schoppen van Marion 
zal Maarten Breggeman nog lang 
heugen! De Marja’s Calis & Slin-
ger vormen hier het morele rust-
punt door nu met 62,50% weer 
een topplaats in te nemen.
Marijcke & Gouke van der Wal 
probeerden het ook weer eens en 
met succes, 57,50% en een derde 
plaats is gewoon goed!
Ada van Maarseveen & Jan Visser 
kwamen ook weer aan de goede 
kant van de 50% door nu vierde 
te worden met 51,67%, net voor 
Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman die met 51,50%, 
een beetje aangeslagen, toch bij 
de eerste vijf bleven.
BVU bridget elke maandagavond 
vanaf 19.45 uur in de barzaal van 
sporthal De Scheg.

Wilt u het ook eens proberen, het 
is echt erg leuk, neem dan con-
tact op met de secretaris Marine-
ke Lang, tel. (0297) 569432.

KDO Meidenelftal D1 
wint wederom
De Kwakel - Het meidenelftal van 
KDO, gesponsord door Auto Service 
Center van den Berg en ABG Au-
tomaterialen uit De Kwakel, moest 
het vandaag opnemen tegen ADO 
‘20 uit Zaandam. De eerste minuten 
van de wedstrijd werd er door bei-
de teams aangevallen en verdedigd. 
Door een terugvallende bal kon De-
wi Hamacher na 7 minuten het 1ste 
doelpunt voor KDO scoren. Na wat 
heen en weer spelen scoorde Romy 
Brand, na een mooie solo de 2-0. De 
tegenstander gaf niet op en bleef 
aandringen, maar door uitstekend 
verdedigend werk van KDO’s ach-
terhoede, werden de ballen goed 
weggewerkt. In de 15e minuut knal-
de Dewi Hamacher haar 2de goal 
van de wedstrijd in de touwen.
Na het wisselen van een aantal spe-
lers, verliep de wedstrijd wat stroe-
ver! De tegenpartij speelde alles 
over rechts, waardoor Romee v.d. 
Hoek alle zeilen bij moest zetten om 
ze voor te blijven. Helaas kon ADO 
4 minuten voor rust de 3-1 sco-
ren. Na de rust, en een wissel om 

wat rust achterin te creëren, ging 
de machine van KDO gewoon door. 
De tegenstander begon met duw- 
en trekwerk, en begon op elkaar 
en op hun keeper te mopperen. En 
wat deden de KDO-meiden toen? 
Zij bleven aardig en gewoon goed 
voetballen, wat resulteerde in 4-1 
en 5-1 door Romy Brand, 6-1 door 
Demi Voorn, 7-1 Romy Brand en net 
als de vorige wedstrijd werd de laat-
ste goal gemaakt door Tessa Tousi-
an. Einduitslag 8-1!!!

De meiden van dit team, Kim vd 
Hoek, Nicole Krijvenaar, Naomi Ber-
tolino, Romy Brand, Dewi Hama-
cher, Tessa Tousain, Kim van Doorn, 
Romee vd Hoek, Denise Krijvenaar, 
Judith de Rijk, Daniek Fransen, Ma-
non Gortemulder en Demi Voorn 
zijn nog op zoek naar meiden die 
het leuk vinden om te voetballen.
Zij trainen op maandag- en woens-
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur, 
denk je dat het wat voor jou is?
Ga eens gezellig vrijblijvend een 
keer mee trainen!

Blauw-Wit D1 net iets sterker 
dan Legmeervogels D1
Uithoorn - Legmeervogels D1 heeft 
deze wedstrijd met twee gezichten 
gespeeld. Een matige eerste helft 

met vlagen goed voetbal en een uit-
stekende tweede helft. Blauw-Wit 
wist maar net te winnen. De Vogels 
begonnen goed aan de eerste helft. 

Al snel kregen ze een eerste kans 
door een prima steekbal van Nick 
Wijnhout. In de periode hierna wer-
den er te weinig duels gewonnen. 
Ze lieten de tegenstander te mak-
kelijk weglopen en Blauw-Wit profi-
teerde hier goed van.

Blauw-Wit liet de bal snel rond 
gaan en kon na 10 min 1-0 ma-
ken. De volgende aanval van Leg-
meervogels was er een uit het boek-
je. Nick Wijnhout levert een steek-
bal op maat af aan linksbuiten Tex 
Koster die op zijn beurt scherp voor-
zet op spits Martijn van Reenen die 
uitstekend afrondt, 1-1. Blauw-Wit 
houdt toch het betere van het spel 
en scoort 2-1.

De tweede helft zijn de Vogels fel-
ler en wordt er met meer inzet ge-
speeld. Jammal Kissami speelde 
een hele goede tweede helft en wist 
de snelle linksbuiten van Blauw-Wit 
goed te verdedigen. Ondanks dat 
wist de handige 10 van Blauw-Wit 
3-1 te maken. Daarna was het al-
leen maar Legmeervogels dat aan-
viel. Blauw-Wit had het in deze fa-
se erg moeilijk.
Een kans voor Bob Poortvliet en Rob 
van Buschbach ging net naast. Na 
een overtreding op Yannick van der 
Veer in het strafschopgebied kon 
Wessel de Jong de penalty benut-
ten, eindstand 2-3. De man of the 
match was deze wedstrijd keeper 
Anko Smit.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 12 no-
vember jl. speelde Bridgevereniging 
De Legmeer haar vierde en voor-
laatste zitting van de tweede ronde 
van het bridgeseizoen 2008-2009. 
In de “A” lijn speelde het echtpaar 
Renske en Kees Visser zich naar de 
eerste plaats met 61,81%. Een ge-
deelde tweede plaats was er voor 
An en Jan van Schaick en Frans 
Kaandorp met Gerda Schavemaker, 
zij scoorden 58,33%. In de competi-
tiestand blijven Frans Kaandorp en 
Gerda Schavemaker eerste met een 
gemiddelde van 57,01%. 
In de “B” lijn speelde het gelegen-
heidspaar Gijs de Ruiter en Lidy 
Krug, zij werden eerste met 58,40%. 
De tweede plaats was voor Rita 

Vromen en Henny Westendorp met 
57,99%. In deze lijn blijven de eerste 
drie plaatsen onveranderd. 
In de “C“ lijn werden Tonny en Ot-
to Steegstra eerste met de mooie 
score van 64,06%. Ook Adriaan 
en Nel Koeleman waren goed op 
dreef, zij scoorden 60,42%. De der-
de plaats was voor Lenie Pfeiffer en 
Ans Voogel met 57,81%. Ook in de-
ze lijn geen verandering in de eerste 
drie plaatsen. Met nog één zitting 
te gaan zijn de promotiekansen zo-
wel in de “B” als “C” lijn vanwege de 
geringe onderlinge verschillen nog 
geheel open. Dit zal een spannende 
vijfde zitting worden. 
Bent u geïnteresseerd in bridge, 
speel dan een keer ter kennisma-
king mee. Neem telefonisch contact 
op met Mieke van de Akker: 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker: 
0297-567458.

iedereen goedkoper tanken

*Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking. 
Deze korting vervangt de huidige korting.

www.tango.nl

Tango Uithoorn
Amsterdamseweg 9

12 cent
korting*

op alle brandstoffen

Iedere Donderdag

Waterschapsverkiezingen ‘o8

Even 
voorstellen...

www.agv.cda.nl

Amstel, Gooi
en Vecht

Wim 

Zwanenburg 

Veilig en betaalbaar! 
Alle dijken sterk genoeg. 
Droge voeten en schoon 
water. Beter beheer regen-
water, ruimte voor water 
in bebouwde kom, zeker bij 
nieuwbouw. Duidelijke tarie-
ven, beperkte lastenstijging. 
Inzetten op kostenbeheer-
sing, geen ambitieuze onbe-
reikbare milieudoelstellingen. 
Onderhoud en baggeren ook 
in private (natuur)gebieden.
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Wat was het 
weer een feest bij de 

intocht van de Sint in Uithoorn

Uithoorn – Het is werkelijk een genot om bij de intocht van 
Sinterklaas in Uithoorn aanwezig te zijn. Deze intocht wordt zo 
geweldig georganiseerd en is zo gericht op de kinderen, het 
is echt prachtig. Honderden kinderen met hun ouders en/of 
grootouders stonden zaterdagochtend al om half tien te wach-
ten aan de Wilhelminakade. Om 10 uur zou hij komen met de 
stoomboot. Het geweldige clownsduo vermaakte, samen met 
het zwarte pieten-orkest uit Mijdrecht en de muziekvereniging 
uit Uithoorn, de kinderen. Het wachten is in Uithoorn nooit 
vervelend, maar eerder aangenaam. De kinderen zingen mee 
met de liedjes en kijken ondertussen of ze al een glimp van de 
boot kunnen ontdekken. 
‘Gaat de brug al omhoog, want als die omhoog gaat, dan, dan 
komt hij er aan’. ‘Eerst komen de kano’s, nou dan kan het nooit 
lang meer duren’. En zoals we van de Goede Sint in Uithoorn 
gewend zijn, klokslag 10 uur meerde de stoomboot aan. In alle 
rust stapte Sinterklaas met een twintigtal pieten van de boot 
en baande zich een weg naar het balkon, alwaar de burge-
meester stond te wachten. Een korte toespraak en Sinterklaas 
ging weer naar de kinderen, want daar komt hij tenslotte voor 
naar Nederland. Wandelend ging het richting Winkelcentrum 

Amstel Plein, onderweg ieder kind een handje gevend, een 
praatje makend, of op de foto. Geen haast, hij had weer alle 
tijd.

Amstelplein
Op het plein bij Winkelcentrum Amstel Plein was het onder-
tussen ook al erg druk met kinderen die zich voor het speciaal 
voor Sinterklaas opgestelde podium hadden verzameld. Het 
zwarte pieten-orkest hield de kinderen weer bezig met ge-
weldige sinterklaasliedjes waarbij je niet stil kon blijven staan. 
Het was een pracht feest. Toen Sinterklaas arriveerde, nam hij 
plaats op het podium en kon ieder kind dat dat maar wilde 
met Sinterklaas op de foto en deelden de pieten leuke ca-
deautjes uit.
Rond half één nam Sinterklaas afscheid en ging hij even uit-
rusten en lunchen. Na de lunch maakte hij zijn opwachting bij 
Winkelcentrum Zijdelwaard, waar ook weer heel veel kinderen 
niet konden wachten tot hij kwam. Na ook hier uitgebreid de 
tijd te hebben genomen om met de kinderen een praatje te 
maken vertrok hij weer om nog miljoenen andere kinderen te 
bezoeken.



Zaterdag a.s. bij Horeca Uithoorn:

Hollandse avond met veel 
live muziek
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Uithoorn - Horeca Uithoorn pre-
senteert zaterdag 22 november a.s. 
wederom een Hollandse avond. Ba-
naf 21.00 uur zult u in cafe Het Ou-
de Spoorhuis, cafe de Gevel, cafe 
Drinken en Zo., cafe ’ t Fluitje, ca-
fe Herbergh 1883 en River cafe ge-
nieten van diverse live optredens. Er 
zijn optredens van Harm. Harm is in 
Uithoorn en omgeving alom bekend. 
Hij zorgde al meerdere malen voor 
volle cafes in Uithoorn. Hij weet als 
geen ander de stemming er hoed in 
te brengen met Hollandse liedjes.

Ook zullen de Bokkies, twee muzi-
kale broers Arie en Koos Bokhorst 
weer de beentjes van de vloer we-
ten te krijgen zaterdag. Het is een 
feit, dat overal waar de Bokkies ko-
men de sfeer er direct inzit.

Ook Daan Kruithof is geen onbe-
kende en zanger Carlo schijnt ook 
de boel goed in de stemming te 
kunnen brengen. Kortom genoeg 
om zaterdagavond een gezellige en 
sfeervolle avond te kunnen beleven  
in Uithoorn.

Hij komt weer in De Hoef

Traditionele kerstmarkt op 
het kerkplein
De Hoef – Net als de voorgaan-
de twee jaar organiseert men in de 
Hoef ook dit jaar weer de gezellige 
traditionele Kerstmarkt.

Hij wordt weer gehouden op het 
kerkplein aan de Oostzijde, bij de 
RK kerk. In en om kerk zullen kers-
liederen ten gehore gebracht wor-
den door koren, muziek ensembles, 

orgel en piano ect.  Op het plein 
zal er continu gezellige, sfeervolle 
kerstmuziek klinken.

Uiteraard kunnen er bij verschillende 
kramen erwtensoep, wijn, gluhwein, 
oud Hollandsch, snoepgoed, olie-
bollen, kaas en velen andere pro-
ducten geproefd en gekocht wor-
den. Er worden tevens exposities en 

workshops voor kinderen gehou-
den. Kortom een Kerstmarkt voor ie-
dereen. De toegang is gratis.

Kraamverhuur
Heeft u ook interessen om een 
kraampje te huren voor deze Kerst-
markt, neemt u dan contact op met 
Adriaan de Horde tel: 0297-593391 
of Marcel Kentrop tel: 0297-593777

Jeugd van Genesius speelt:

‘Sinterklaas en de dekselse 
dagdroom’
De Kwakel -  Sinterklaas is een 
heel oude man, geen wonder dat 
hij ‘s middags meestal even moet 
gaan rusten. Alleen als hij dan ligt 
maakt hij zich altijd weer zo druk of 
alles wel op tijd klaar komt voor zijn 
feest dat hij soms maar moeilijk in 
slaap komt. Dan denken de pieten 
een oplossing te hebben gevonden. 
Van ene Felix krijgen ze een droom-
machine. Met die machine kun je 

met behulp van een keuzeknop een 
droom uitkiezen. Er zit echter ook 
een knop op die je maar beter niet 
in kan drukken, als je dat wel doet 
krijg je een nachtmerrie en dat is al-
leen leuk voor het paard van Sinter-
klaas. 
Als er een piet per ongeluk een glas 
water op het knopje zet gaat alles 
mis... er komen ineens hele rare per-
sonen voorbij die je normaal nooit 

tegelijk tegenkomt. Wie dat zijn? Ie-
dereen van 4 jaar en ouder die wil 
weten hoe dit afloopt, moet zeker 
komen kijken naar de uitvoering van 
de jeugdspelers van Genesius.

De uitvoering is 22 november om 
14.00 uur in Dorpshuis De Quakel in 
De Kwakel.
De toegang is gratis en de zaal gaat 
open om 13.45 uur.

Emmaüsparochie huldigt 
koorjubilarissen
Uithoorn - Tijdens een feestelijke 
viering waarin pastor J. Woolderink 
voorging werd dit weekend een ze-
vental leden van het Emmauskoor 
gehuldigd . Elk van de jubilarissen is 
al 40 jaar lid van het kerkkoor. 
Sommigen deden dat eerst in de 
kerk van St. Jan de Doper bij het 
Ceciliakoor. Anderen leenden hun 
stem aan het gemengd koor van de 
vroegere parochie van het H. Sacra-
ment of het gregoriaans koor. Nu 
wordt er flink mee gezongen in het 

nieuwe Emmaüskoor dat ontstond 
nadat de beide parochies samen-
gingen.

De jubilarissen werden toegespro-
ken namens het kerkbestuur door 
mevrouw Ria v.d. Werff die melding 
maakte van het geslaagde huwelijk 
tussen de twee koren die voorheen 
in de oude parochies actief waren. 
Spreekster sprak haar waardering 
uit voor de lange tijd dat de zan-
gers toch elke week naar de repe-

titie kwamen en met anderen zorg-
den voor goed verzorgde vieringen.
Hierna kreeg elk van de jubilaris-
sen door pastor Woolderink, gehol-
pen door de koorcoördinator me-
vrouw Riny te Riele, het insigne van 
de Gregoriusvereniging opgespeld 
en werd de bijbehorende oorkonde 
overhandigd.
De beide heren die vorig jaar al wer-
den onderscheiden bij het gregori-
aans koor ontvingen een kaars als 
herinnering. 

Torens Schanskerk nu verpakt
Uithoorn - Als je er langs loopt is 
het eigenlijk nauwelijks te zien dat 
de twee torens van de Schanskerk 
ingepakt zijn.

Maar het is wel degelijk het ge-
val. Commentaar van Mike Keune 
van Gerard Keune Antiek: “wij had-

den iets knalgroens verwacht, wat 
meestal het geval is als gebouwen 
worden ingepakt, maar dit is een 
nauwelijks zichtbaar net. Maar het 
doet natuurlijk niets af aan de be-
doeling hiervan. Dit is een middel 
om iets te bereiken volgens ons. Je 
krijgt niet echt het idee dat die kerk 

er nog tien jaar staat. Het is eeuwig 
zonde. Het hoort bij het dorpsbeeld 
en bij het beeld van de streek. Wij 
kijken er tegenaan. Ondanks het feit  
dat wij er geen voordeel bij hebben 
als de kerk blijft bestaan, is en blijft 
het eeuwig zonde dat zo’n kerk zo-
maar afgeschreven wordt.”

Aanstaande zondag 23 november:

Zondagopening in 
Vrouwenakker
Vrouwenakker -Aanstaande zon-
dag 23 november zijn Parkotech li-
ving, Biketotaal H.J. van Rijn & Zn 
en Christa Snoek Bloemsierkunst 
geopend vanaf 10.00 uur. U bent 
van harte welkom. 

Bij Parkotech living kunt u terecht 

voor alles op het gebied van houten 
vloeren, laminaat vloeren en prach-
tig overzicht van diverse meubels. 
Johan Janse exposeert bij Parkotech 
living zijn collectie aan natuurfoto’s.
Biketotaal H.J. van Rijn & Zn opent 
zijn deuren om ruimte te maken voor 
de 2009 collectie en geeft op de ge-

hele voorraad fietsen en accessoi-
res -15% en op enkele modellen tot 
zelfs- 50% korting. 
Christa Snoek start haar kerstshow. 
De voorbeelden voor de workshops 
zijn te bekijken en voor de kinderen 
zijn er leuke activiteiten zoals pin-
da’s rijgen.  

RonaldMcDonald Huis AMC 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Regio - “Wat geweldig dat dit huis 
bestaat! Je weet pas wat dit huis 
voor je betekent als je ermee te ma-
ken krijgt.”
“Voor ons was dit een ideale oplos-
sing, zo konden wij vaak lang en 
dichtbij ons dochtertje zijn. Dank 
aan alle vrijwilligers!”.

Twee van de vele citaten uit het gas-
tenboek.

Wilt u ook iets betekenen voor ou-
ders die in het RonaldMcDonald 

Huis verblijven en van wie hun ern-
stig zieke kind is opgenomen in het 
naastgelegen Emma Kinderzieken-
huis AMC?

Wat doet een vrijwilliger?
De werkzaamheden zijn: het 
schoonmaken en netjes houden van 
het huis, de was {handdoeken en 
beddengoed}, het ontvangen en in-
schrijven van gasten die arriveren of 
het aannemen van de telefoon.
Er werken ruim 100 enthousiaste 
vrijwilligers van maandag tot en met 

zondag van 9.30 uur tot 21.30 uur, 
en dit is opgedeeld in diensten van 
drie uur.

Heeft u belangstelling of wilt u meer 
informatie?
Neem dan even contact op met het 
Huismanagement: tel. 020-6964746 
of via:
amc@ronaldmcdonaldhuis.nl.

Of kijk op de website:
www.ronaldmcdonaldhuisamster-
dam.nl

Twee makelaars uit de 
regio door NVM beëdigd
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag 17 november in de vroege 
avond zijn Anita Beck-van de Ruit, 
werkzaam bij ERA Makelaardij Van 
der Helm te Wilnis, en Egon van der 
Burg, werkzaam bij Hamer & Ran 
Garantiemakelaars te Uithoorn, door 
de NVM in het voormalige raadhuis 
van IJsselstein beëdigd. 
Beide makelaars hebben deze zo-
mer met goed gevolg een belangrij-
ke proeve van bekwaamheid afge-
legd, de zogenaamde Praktijktoets. 
Voor dit examen dient de aspirant-
makelaar/taxateur te beschikken 
over voldoende theoretische ach-
tergrond en is goede kennis van de 
waarderingstechnieken vanuit de 
diverse taxatie-invalshoeken vereist. 
Daarnaast wordt er getest op markt-
kennis van het werkgebied. 
Een makelaar of vastgoeddeskun-
dige met het NVM-logo garandeert 
een aantal zekerheden. Hiervan zijn 
Anita Beck en Egon van der Burg 
zich terdege bewust en geven een 
heldere uitleg. “Deze brancheorga-
nisatie investeert namelijk voortdu-
rend in de deskundigheid van de be-
roepsgroep. De statuten én de Ere-
code vormen een garantie voor de 
basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

Ondoorzichtig
Vanaf 1 maart 2001 is het make-

laarschap een stuk ondoorzichtiger 
geworden, de titel Makelaar heeft 
sindsdien geen beschermde status 
meer en iedereen mag zich dus ma-
kelaar of taxateur noemen. Een risi-
covolle ontwikkeling, gezien de be-
dragen die bij de aan- en verkoop 
van onroerend goed komen kijken. 
Daarom is in 2004 de Stichting Vast-
goedCert opgericht, een branche-
breed platform dat gecertificeerde 
makelaars en taxateurs in onroe-
rende zaken registreert op basis van 
hun vakbekwaamheid.

Voor de gebruikers van de diensten 
van makelaars en taxateurs (de con-
sument) is certificering de garantie 
dat ze te maken hebben met iemand 
die aan hoge vakbekwaamheidsei-
sen voldoet en regelmatig getoetst 
wordt op actuele kennis. Vastgoed-
Cert gecertificeerde woningmake-
laars en -taxateurs herkent u aan de 
titel RMT (Register Makelaar-Taxa-
teur) achter de naam.
Om de kwaliteit van haar leden te 
waarborgen heeft o.a. de NVM in 
samenwerking met KEMA een cer-
tificatieregeling ontwikkeld. De-
ze regeling houdt in dat de betref-
fende NVM-makelaar nog steeds 
geregeld op zijn kennis wordt ge-
toetst op het gebied van bouwkun-
de, taxeren, financiering, fiscalitei-

ten en recht. Het ontwikkelingstem-
po van nagenoeg ieder vakgebied 
is tegenwoordig zo hoog dat ken-
nis en kunde snel verouderen als zij 
niet worden onderhouden door na- 
en bijscholing en een intensieve uit-
oefening in de praktijk. Om de vak-
bekwaamheid te waarborgen is het 
noodzakelijk om regelmatig kennis 
en vaardigheid aan te tonen.”

Oorkonde
Nadat maandag jl. de NVM-voorzit-
ter Ger Hukker toelichting had ge-
geven over de ethische en gedrags-
normen binnen de NVM-organi-
satie werden de makelaars uit on-
ze regio verzocht deze strenge nor-
men na te leven. Zij legden tijdens 
de beëdiging de NVM-eed af waar-
mee ze aangaven de NVM-Erecode 
en kwaliteit na te streven. De NVM 
heette de makelaars welkom als lid 
van de vereniging door overhandi-
ging van een oorkonde en een bos 
bloemen. 

Mocht u meer informatie willen over 
de aan- of verkoop van woningen 
belt u dan voor een vrijblijvende af-
spraak met één van de makelaars.
ERA Makelaardij Van der Helm te 
Wilnis, tel. 0297–591996
Hamer & Ran Garantiemakelaars te 
Uithoorn, tel. 0297–565511
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Beste bruidsalbum!

Fotostudio Enjoy wint met 
‘mannenbruidspaar’ 
Gold Award 2008
Uithoorn - Ingrid van Heteren  heeft 
afgelopen zondag tijdens het einde-
jaarsfeest van de Dutch Institute of 
Professional Photography (DIPP) 
meegedaan aan de wedstrijd ‘bes-
te trouwalbum 2008’.

Door een internationale jury wer-
den de albums beoordeeld op kwa-
liteit, creativiteit en de lay-out van 
het album. Afgelopen twee jaar vis-
te Ingrid telkens net naast het net 
met een vierde plek! Driemaal is 
scheepsrecht, dus besloot ze het 
nog een keer te proberen.
En wel met haar eerste ‘mannen-
bruidspaar’ Pim & Ivo! Best een gok, 
want je weet natuurlijk nooit hoe 
een jury daar tegen aankijkt! Ten-
slotte had nog nooit iemand meege-
daan met een mannenbruidspaar.
Gelukkig bleek het een jury van de-
ze tijd te zijn, en werd het album be-
kroond met de 1e plek!
Al een aantal jaar achter elkaar wor-
den de goud & zilver awards door 
dezelfde gewonnen, en ging Ingrid 

ervan uit dat dat dit jaar ook weer 
het geval zou zijn!
Haar doel was dan ook om met 
brons naar huis te gaan! 

“Ik wilde alleen meedoen met een 
album waar alles in zit en vooral ook 
met mooie locatiefoto’s! De laat-
ste jaren trekken bruidsparen daar 
steeds minder lang de tijd vooruit, 
vooral ook omdat er op zo’n dag 
steeds meer wordt ondernomen zo-
als een boottocht, e.d. Maar als je er 
lekker de tijd voor neemt, dan wordt 
het echt een gezellig deel van je dag 
in plaats van een ‘verplicht nummer’, 
zoals sommigen weleens denken.
In het boek van Pim & Ivo zit alles 
wat Ingrid het liefst in een trouw-
boek ziet: Van aankleden tot taart 
aansnijden met daar tussenin mooie 
locatiefoto’s op aparte plaatsen, zo-
als in artistiek museum /in spierwit-
te bruidssuite, maar ook in een nos-
talgische straatje en natuurlijk met 
een vleugje humor!
Grote vreugde was er dan ook toen 

haar album door de jury unaniem 
gekozen werd als het beste Bruid-
salbum van 2008! Met als commen-
taar ‘grote klasse’ ging Ingrid met 
een zeer tevreden gevoel naar huis.
Helaas is ze met haar nominaties in 
de categorie portret niet in de prij-
zen gevallen! Het bleek dat Ingrid 
een fout had gemaakt met het aan-
leveren van de buitenmaat van de 
foto’s. Het had 40/50cm moeten zijn 
en ze had 40/40cm ingeleverd. Dit 
kostte haar totaal 20 punten per fo-
to. Andere jaren deed de jury daar 
niet moeilijk over, maar ze hadden 
dit keer de regels verscherpt!

Heel teleurgesteld gingen de awards 
dus aan haar neus voorbij! Maar 
volgend jaar gaat ze gewoon weer 
meedoen met... de juiste formaten! 

Ze wil graag via deze weg de model-
len/klanten nog bedanken voor hun 
toestemming die ze gegeven had-
den om deel te nemen. Top! (zie ook 
advertentie elders in deze krant).

Meer dan tachtig bewoners 
zeggen via e-mail nee tegen 
opening van bussluis
Uithoorn - De opkomst was groot 
op de avond over de wel of niet 
openstelling van de bussluis bij de 
Laan van Meerwijk die door Groen-
Links georganiseerd was. Door het 
college is een voorstel gedaan om 
gedurende een jaar in het weekend 
als proef de bussluis via verzinkba-
re palen open te stellen en wel van 
vrijdag 19.00 uur tot maandag 07.00 
uur. Doordeweeks is de bussluis al-
leen toegankelijk voor bussen en in 
geval van calamiteiten. 

Al na een kwartier was het zonne-
klaar dat de bewoners absoluut niet 
te spreken zijn over deze openstel-
ling. “Het hele woongenot gaat weg. 
Het wordt op die manier een hele 
drukke weg.” Ook was men van me-
ning dat op de informatieavond op 
13 oktober door wethouder Maar-
ten Levenbach geen enkel door-
slaand argument was gegeven als 
positief punt. GroenLinks vermeld-
de dat zij als partij tegen de open-
stelling is, maar niet tegen de proef. 
Wat men ook merkwaardig vond is 
het feit dat dit punt niet in het UVVP 
(Uithoorns Verkeers en Vervoers-
plan)  vermeld staat. Ook nu weer 
bleek dat veel mensen niet wisten of 
weten wat UVVP inhoudt. Een be-
woner constateerde dat bij de aan-
leg van Meerwijk expliciet was aan-
gegeven dat er alleen een fietspad 
zou komen en geen doorgaande 
weg. Dat heeft ook te maken met de 
ecologische hoofdzone. In dat ka-
der is aan de scholen gevraagd bij 
de bouw of de scholen wat naar vo-
ren gebouwd konden worden. Daar 
is door de scholen destijds in toe-
gestemd omdat het zoals gezegd 
geen doorgaande weg zou wor-
den. Er is in de tussenliggende ja-
ren al twee keer een MER over dit 
item geweest, die is afgewezen. Wel 
is er onduidelijkheid over de vraag 
of het nu een vaststaand feit is dat 
de bussluis na de omlegging van de 
N201 open wordt gesteld of dat dit 
bespreekbaar zou zijn. 

Communicatie
Het besluit hierover als dat destijds 
is genomen, moet terug te vinden 
zijn, was men van mening. Verder 
vond men het vreemd dat de poli-
tiek zo weinig op de hoogte is van 
bepaalde zaken ondanks het feit dat 
het hier om één regel gaat in de bij-
lage van het UVVP. Men vindt dat 
er vaagheid in de besluitvorming 
heerst en door de slechte com-
municatie is er nu een deuk geko-
men in het vertrouwen in de poli-
tiek. GroenLinks meldde dat zij er-
van uitgaat dat er nog een raads-
besluit komt en in ieder geval kan 
men hier nog op terugkomen, maar 
dat moet dan wel met goede argu-
menten gebeuren. Wat nog meer 

opgevallen was tijdens de informa-
tieavond op 13 oktober, is dat ook 
de verkeersdeskundige geen reden 
kon geven voor de openstelling. Op 
een bord werden de nadelen en de 
voordelen vermeld. Het was duide-
lijk dat de nadelen drie keer zoveel 
ruimte in beslag namen als de voor-
delen. Nadelen: veel te hard rijden, 
onveiligheid voor de kinderen, tijds-
besparing is nihil, meer opstoppin-
gen, de communicatie is slecht, de 
onduidelijkheid is schokkend, even-
als het feit dat er geen argumen-
ten zijn. Men krijgt het idee van een 
verborgen agenda, waardevermin-
dering van de huizen, luchtveront-
reiniging, blokkering busroute, ver-
dwaalde vrachtwagens, blokkeren 
paal, er wordt een Noord Zuid rou-
te gecreëerd, de kans bestaat op 
een nieuwe sluiproute voor de men-
sen uit Aalsmeer, planschade claims 
en je stimuleert het autogebruik. 
Ook bleek dat, toen de ambulance 
een tijdje geleden over de bussluis 
moest, de gemeente erbij moest ko-
men om het paaltje eruit te halen. 

Voordeel
Voordelen: betere bereikbaarheid 
Amstelplein maar dat geldt dan al-
leen voor de auto’s. Wat weer een 
nadeel daarvan is, is dat de parkeer-
gelegenheid dan dichtslibt. Voor de 
schoolkinderen vanuit Meerwijk is 
het gemakkelijker, hoewel niet ie-
dereen het daarover eens was. Het 
zou kunnen dat men Meerwijk meer 
bij de rest van het dorp wil betrek-
ken en dat men daarom deze proef 
wil doen. Maar dat zou dan aan de 

bewoners van Meerwijk zelf ge-
vraagd moeten worden of die met de 
huidige situatie problemen hebben. 
Het blijkt dat er overal al meetlussen 
liggen waardoor men van mening is 
dat dit een verkeerd beeld geeft. In 
ieder geval vond men dat de criteria 
voor de proef ontbreken. Door zowel 
GroenLinks als Gemeentebelangen 
die ook aanwezig was, werd beloofd 
dat zij aan het college om ophelde-
ring zullen vragen. “Je gaat niet aan 
een proef beginnen als je niet weet 
wat je wilt bereiken.” Die vragen zul-
len dan gaan over het nut van de 
proef, de criteria en de communica-
tie. Nu is er al bijna een ongeluk ge-
weest, omdat een kind niet besefte 
dat de bussluis open was. Op 30 ok-
tober is de bussluis open geweest, 
terwijl de rijplaten in de nacht van 
donderdag op vrijdag bleven liggen,  
waardoor er wel verkeer overheen 
kon rijden, wat zorgde voor over-
last. Er heerste teleurstelling dat elk 
teken van de toegezegde verkeers-
regelaar ontbrak. Ook zette men 
vraagtekens bij het feit dat de proef 
in het weekend plaatsvindt, terwijl 
de scholen dan dicht zijn en er wel 
bij betrokken zijn.

De scholen hebben ook pamflet-
ten uitgedeeld. Een optie is om het 
buurtoverleg hierin te laten meepra-
ten. Het blijkt dat men in de buurt 
al druk bezig is geweest en via e-
mail hebben zich al meer dan 80 
bewoners aangemeld die aangaven 
dat zij tegen openstelling zijn. Voor 
meerdere informatie: 
bussluis.uithoorn@gmail.com.

Een gezellig Sint Maarten 
in Meerwijk
Uithoorn - Op dinsdag 11 
november, de dag van Sint 
Maarten, werden in Meer-
wijk de meest mooie lied-
jes gezongen.

Leerlingen van de Kajuit 
met onder anderen Ashley, 
Rachel, Laura, Puck Joyce, 
Tessa en veel andere kin-
deren hadden op school 
de meest mooie lampion-
nen gemaakt. Luidkeels 
werd er gezongen In de 
Ebro en Eger en misschien 
nog verder in Meerwijk 
werd het Sint Maarten-lied 
met veel plezier ten geho-
re gebracht.

Gelukkig bleef de regen 
een beetje weg, zodat de 
zakken steeds voller met 
snoepgoed gevuld konden 
worden.

Tachtig jaar autobedrijf 
‘Piet’ du Pau
Kudelstaart - In oktober 2008 is 
het 80 jaar geleden dat Autobedrijf 
P. du Pau zijn eerste werkzaamhe-
den verrichtte. Piet du Pau, zoon 
van de machinist van het gemaal 
in de Zuider-Legmeerpolder, kocht 
een stuk grond aan de Hoofdweg 
in Kudelstaart, bouwde een loods 
en deed voornamelijk onderhoud 
aan trekkers en landbouwmachines. 
Later kwam hier de auto voor in de 
plaats. Zoon Piet, nu Piet senior ge-
naamd, kreeg het sleutelen met de 
paplepel ingegoten en trad dan ook 
in de voetsporen van zijn vader.
 
Sinds 1999 heeft de derde Piet, Piet 
junior, de keuze gemaakt om het 
bedrijf over te nemen en samen met 

zijn twee monteurs en steun van 
Piet senior runt hij het onafhankelij-
ke BOVAG autobedrijf P. du Pau.
Het bedrijf is gespecialiseerd in jong 
gebruikte occasions met een gega-
randeerde lage kilometerstand. On-
derhoud en service zijn belangrijke 
dagelijkse werkzaamheden, maar 
ook voor een aankoop van een nieu-
we auto kunt u bij hun terecht. Au-
tobedrijf P. du Pau heeft een be-
trouwbare uitstraling en door de 
transparante werkvorm is er direct 
contact mogelijk met Piet of een van 
de monteurs, waardoor er meteen 
afspraken gemaakt kunnen wor-
den over een aankoop of reparatie. 
Er is altijd een gratis leenauto be-
schikbaar en bij een kleine repara-

tie bent u welkom in de kantine voor 
een kopje koffie of thee en het lezen 
van de krant.
Naast de APK keuring, levert auto-
bedrijf P. du Pau ook banden, rem-
men, uitlaten, accu’s en pechhulp 
voor onderweg tegen zeer concur-
rerende prijzen. Ook voor glas- en 
autoschade bent u op het juiste 
adres; expertise en reparatie wor-
den zeer correct verzorgd.
In de showroom staan circa 20 oc-
casions met BOVAG garantie en de 
NAP voor de gegarandeerde kilo-
meterstand. En kunt u de juiste au-
to hier niet vinden, dan zoeken zij 
graag met u mee, Voor meer info zie 
advertentie op de voorpagina van 
deze krant.
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Steeds weer 
nieuwe wetten

De muziek knalt door de ruimte om sfeer te 
scheppen. De muziek moet de stilte in de bar 
opvullen. Op de bar staan vier glazen bier te 
verschralen. Op de bar staan geen asbakken 
meer. Vele krukken aan de bar die anders vol 
zitten met gezellig koutenden mensen zijn 
leeg. De rokers zijn naar buiten gevlucht en 
zitten buiten ongemakkelijk aan hun sigaret te 
trekken. De sfeer onder de niet-rokende klan-
ten die binnen zitten is niet zo ontspannen als 
anders. De muziek kan de gespannen sfeer 
niet wegnemen. Ja! Ja! De controle is langs 
geweest en heeft kennelijk een proces-ver-
baal uitgeschreven. De barjuffrouw kijkt of de 
glazen van de klanten vol zijn en verlaat de 
bar om buiten inderhaast een paar trekjes aan 
haar sigaret te doen. Er is een ruimte in aan-
bouw voor de rokers, er komen nog net geen 
tralies voor. Het wordt er niet gezelliger op. 
Dat vinden rokende en niet-rokende klanten. 
Ja! Ja! De niet-rokende heilige ridders krijgen 
hun zin. Ze kunnen nu veilig naar het gezellige 
café waar ze niet in konden omdat er gerookt 
werd. Ja! Ja! Ze hebben hun zin. Alleen! Al-
leen! De gezelligheid is weg. Honderdduizen-
den mensen wordt het genoegen ontnomen 
om ontspannen gezellig ergens een sigaretje 
te roken. Ja! Ja! In andere cafés zijn al ruimtes 
afgeschot. Het is niet duidelijk welk deel voor 
rokers is en welk deel voor niet-rokers omdat 
aan beide kanten wordt gerookt. Op een an-
dere plaats is een terras buiten gemaakt in de 
straat met schermen een roldak en buiten ver-
warming. Ja! Ja! Maar dat is niet milieuvrien-
delijk en daar zal ook wel weer actie tegen 
komen. De barman staat in de deur en pro-
beert de klanten in beide ruimten in de gaten 
te houden. Zijn rechterhand met sigaret bui-
ten, zijn linkerhand binnen. Het leukste grapje 
dat men nog kan bedenken is om in de niet-
rokersruimte stiekem een sigaret op te steken 
en de barman uit te dagen. Knap onvolwas-
sen en ellig eigenlijk. Ja ! Ja! De cafés en kroe-
gen in De Ronde Venen doen hun best om te 
overleven onder het juk van het rookverbod. 
Ja! Ja! De sfeer in de kleinste ruimten waar 
mensen gezellig kunnen samenkomen is da-
nig verpest. Vijf jaar geleden kwam ik in ver-
schillende ziekenhuizen. In al die gebouwen, 
ook in het Antonie van Leeuwenhoekhuis wa-
ren twee recreatieruimten. De een heel ruim 
met planten en uitzicht,de andere klein met 
een beperkt aantal plaatsen. De grote ruim-
te was ongezellig en nagenoeg leeg. In de an-
dere ruimte was het vol met rokende patiën-
ten en hun bezoek die gezellig ontspannen 
zaten te kletsen. Ja! Ja! Het zal wel even du-

ren tot iedereen er aan gewend is. Ik heb nooit 
gerookt maar als ik ’s avonds laat mijn hond-
je laat plassen en er niets te beleven is, dan 
denk ik wel eens, als ik gerookt had dan had ik 
nu een sigaretje opgestoken. Even vijf minu-
ten ontspannen. Door rustig een sigaretje te 
roken kan men de spanning uit zijn lijf halen. 
Ja! Ja! Er is een groot tekort aan psychiaters in 
Nederland en het aantal neuroten neemt met 
de dag toe. Onder leiding van kruisridder Bal-
kenende wordt elke soort van menselijke ont-
spanning in de illegaliteit gedrongen en de 
bevolking geneurotiseerd. Ja! Ja! Actie roept 
hij. Ten aanval. Ten aanval. Met zijn zwaard 
(zijn vinger) omhoog roept hij zijn CDA kruis-
ridders op om actie te nemen tegen de bur-
gers die van hun stress af willen en hun ont-
spanning zoeken bij de vrienden in de kroeg 
en de kantine. Ja! Ja! De heilige CDA ridders 
zijn in actie. Niet roken in de kroeg. Niet ro-
ken in de kantine. Niet roken in het bejaar-
denhuis. Niet roken op je kamer, niet roken op 
straat. Niet roken in de auto. Actie tegen dik-
te. (niet rokers worden dikker) Ha! Ha! De hei-
lige ridders blijven je vervolgen, of je rookt of 
niet. Actie tegen kroketten in de kantine. Actie 
tegen alcoholgebruik. Actie tegen vermage-
ren (welke straf zullen ze daar weer voor be-
denken?). Actie tegen schelden. Actie tegen 
wildplassen. Actie tegen koffieshops. Actie te-
gen varkenshouders. Actie tegen kippenhou-
ders! Actie tegen energiegebruik. Actie! Actie 
tegen alles. 
Ja! Ja! De gezellige kroegen worden om zeep 
geholpen. De disco’s verliezen hun aantrekke-
lijkheid. Ga maar door. Koffieshops sluiten en 
de drugs gaan ondergronds. Ga maar door! Ja! 
Ja! De heilige kruisridders zijn bezig om op al-
lerlei manieren ons leven te beïnvloeden. El-
ke dag is er wel iemand of een clubje die/dat 
voor de overheid weer zaken bedenkt die voor 
die kleine groepen goed zijn waardoor wij al-
len steeds verder in de overheidsarmen wor-
den bekneld. Steeds maar weer nieuwe ac-
ties. Steeds weer nieuwe Wetten. Steeds weer 
nieuwe regels. Actie. Actie. Actie. Elke dag 
een nieuwe actie. Elke dag een nieuwe regel. 
Elke dag een nieuwe Wet. Actie. Actie Pffffff. 
Je wordt moe van al die acties die ons elke 
dag worden voorgeschoteld. Help, ik kan er 
niet meer tegen. Ik zoek een psychiater. Waar 
moet het heen met Nederland. Hoeveel langer 
blijven niet-rokers leven. Hoeveel langer wil je 
leven in eenzaamheid. Ze worden ouder, maar 
willen ze dat? Ja! Ja! 
                                                                      

                        John B. Grootegoed

Het is straks minder 
leuk boodschappen doen!

Friedel Heijer, die 18 jaar lang heeft gewerkt als 
caissière bij Super de Boer in Vinkeveen gaat ons 
verlaten. Friedel heeft bijna haar pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt. Zij is de meest geliefde cais-
sière bij Super de Boer. Dit is te merken aan de al-
tijd lange rij, die voor haar kassa staat. Friedel is 
een warme persoonlijkheid, altijd vriendelijk met 
een lach. 
Zij neemt voor iedereen de tijd en behandelt hen 
respectvol. Zij beschouwt iedereen als een per-
soon en niet als nummer. Haar werk doet zij ze-
ker niet vlak, maar met haar hart. Helaas zijn op 

vrijdag 28 november vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur 
haar laatste werkuren in gegaan. Ik hoop dat dit 
voor haar niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ik hoop 
dat Super de Boer een extra caissière inzet, zo-
dat alle inwoners van Vinkeveen nu haar eens een 
beetje aandacht geven, in de vorm van een glim-
lach, een welgemeende handdruk of misschien 
een kleine attentie. Ik weet zeker dat dit gaat luk-
ken. Want wat Friedel heeft weggegeven ontvangt 
zij terug.

Namens veel  inwoners van Vinkeveen.

Jonge ooievaar verhongerd
Begin september moesten wij melden dat de jon-
ge ooievaar van het ooievaarspaar aan het Zijdel-
meer dood was aangetroffen in de buurt van het 
nest. Sectie, verricht door de dierenarts van het 
vogelasiel in Hilversum, heeft uitgewezen dat de-
ze jonge vogel door honger om het leven is ge-
komen.
Ooievaars hebben net als uilen de gewoonte om 
moeilijk verteerbare etensresten zoals botjes en 
haren middels een braakbal uit te braken.

Bij deze ooievaar zat een braakbal klem bij de 
maagingang en hij kon dan ook geen voedsel 
meer tot zich nemen. In de braakbal zaten onver-
teerbare delen, mogelijk een stuk plastic of res-
tanten van visgerei.
Het is triest wanneer zo’n mooie vogel op die ma-
nier aan zijn eind moet komen. Voor vissers in elk 
geval des te meer reden om restanten van vis-
voer en vistuig na het vissen goed op te ruimen 
en mee te nemen.

Derde generatie aan het
roer bij Autobedrijf Kooyman
Vinkeveen - Met ingang van 1 no-
vember jl. zwaait Carlos Kooyman 
de scepter bij Autobedrijf en sinds 
jaar en dag Fiat-dealer Kooyman in 
Vinkeveen. De derde generatie krijgt 
de kans het succesvolle autobedrijf 
voort te zetten. Niet dat de ouders 
van Carlos, Leny en Hans, hun ac-
tiviteiten aan de knotwilgen zullen 
hangen, verre van dat. Maar er wa-
ren redenen voor om hun zoon de 
eer te gunnen het bedrijf te gaan 
runnen. Het autobedrijf is begin ja-
ren dertig in de vorige eeuw op-
gericht door de opa van Carlos en 
dit jaar was men 75 jaar lid van de 
Bovag. Verder waren Leny en Hans 

Kooyman in juni van dit jaar 40 jaar 
getrouwd en heeft Hans de zaak 
bijna veertig jaar onder zijn hoede 
gehad. Hij nam het autobedrijf om 
precies te zijn in 1970 van zijn va-
der over. In die tijd is er heel wat 
gebeurd maar altijd heeft men met 
succes het hoofd boven water we-
ten te houden. Nieuwe tijden, nieu-
we roergangers en vandaag staat 
zoon Carlos (35) aan de helmstok. 
Hij is geen onbekende in de bran-
che, want als kind ging hij al vaak 
met zijn vader mee om te helpen bij 
allerlei garageklusjes. Stilaan werd 
hij geschoold in het autovak en nu 
hij alweer een poosje allround is, 
kan hij de zaak van zijn ouders met 
een gerust gevoel overnemen.

Dat moet gevierd worden
“Carlos heeft voor ons een geweldig 
feest georganiseerd. Wij dachten 
eerst dat het om de viering ging dat 
we 75 jaar lid waren van de Bovag 
en het feit dat wij hem gezegd had-
den dat hij de zaak mocht overne-
men. Maar het bleek later om een 
heel grote verrassing te gaan, het 
ging duidelijk om Hans en mij”, ver-
telt Leny, die nog steeds onder de 
indruk is van het fantastische feest 
dat zij vrijdag 7 november van hun 
zoon kregen aangeboden. Het gara-
gebedrijf zelf stond in het teken van 
het feest. De showroom, de werk-
plaats, de kantoren, ze waren alle-
maal leeg gemaakt en feestelijk aan-
gekleed met veelkleurige doeken. Er 
was een podium opgesteld en van-
zelfsprekend waren er de nodige 
hapjes en drankjes. Buiten werd de 
rode loper uitgelegd. Het kermister-
rein aan de overkant mocht worden 
gebruikt als parkeerterrein voor te 
verwachten gasten. Carlos had veel 

mensen een uitnodiging gestuurd. 
“En Hans en ik wisten nergens van”, 
gaat Leny verder. “We mochten don-
derdag en vrijdag niet op de zaak 
komen, want ‘men was iets aan het 
voorbereiden’… Wij dachten toen 
nog wat gebeurt er allemaal. Totdat 
we mochten komen op die vrijdag-
avond. We vielen van de ene verba-
zing in de andere. We hebben nog 
nooit zoveel mensen bij elkaar ge-
zien op een feestelijke receptie die 
kennelijk ter ere van ons was geor-
ganiseerd. Het waren er meer dan 
zeshonderd! Daarmee heeft Carlos 
uiting gegeven aan zijn dankbaar-
heid jegens ons wat wij in al die ja-
ren hebben opgebouwd en hem nu 
wordt toevertrouwd. Van zoiets krijg 
je toch tranen in je ogen! Familie, 
vrienden, kennissen, collega dea-
lers, zakenrelaties, klanten en noem 
maar op hadden blijk van hun be-
langstelling gegeven. Het feest was 
in Caribische stijl. Oud-politieman 
in De Ronde Venen, Ro Deira,  zong 
een lied en ook Carlos deed dat met 
een mooie vertolking van ‘Vrienden 
voor het leven’. Dat heeft ons erg 
ontroerd. Danseressen van dans-
school Nicole in een Caribische car-
naval outfit kwamen het feest op-
luisteren. Hoogtepunt van de avond 
was dat wij een reis kregen aange-
boden naar Aruba in de carnavals-
tijd. Dat gaan we volgend jaar febru-
ari doen. We hebben dus met elkaar 
een onvergetelijke avond gehad. Ik 
wil hierbij ook even een compliment 
geven aan Liza en Ron van Roekz 
Partycentrum. Zij hebben op een 
voortreffelijke manier de catering 
verzorgd. Het was voor hen de eer-
ste keer na hun opening dat zij dat 
op locatie deden.” Aldus Leny die sa-
men met haar echtgenoot Hans wel 

Leny en Hans met hun twee kleinkin-
deren Ginelo en Tommie

achter de schermen blijft meewer-
ken, maar meer dan voorheen ook 
gaat genieten van leuke dingen, zo-
als van hun twee kleinkinderen Gi-
nelo en Tommie. Ginelo is genoemd 
naar een vriend van Carlos op Aru-
ba en Tommie is het zoontje van zijn 
zuster Claudia. “Overigens behoort 
ons werk ook tot de leuke dingen”, 
merkt Leny terloops nog even op die 
het gevoel van dankbaarheid jegens 
Carlos nog niet onder stoelen en 
banken kan en wil steken. Terecht.

Wat brengt de toekomst?
En Carlos, wat is zijn beeld voor 
de toekomst. Uitbreiden, verkas-
sen? “Nee hoor, we hebben wel veel 
plannen met het bedrijf, maar gelet 
op de economische situatie van dit 
moment, maken we voorlopig pas 
op de plaats. Dat lijkt ons momen-
teel het meest verstandig. We willen 
wel met onze tijd meegaan, maar in 
wat voor vorm wij dat gieten houden 
we nog even verborgen. We zijn een 
kleinschalig autobedrijf met zes me-
dewerkers, dat is inclusief mijn ou-
ders en mijzelf.

We blijven op de Demmerik 26 on-
ze activiteiten uitoefenen met een 
volwaardig en compleet autobe-
drijf waar we nieuwe auto’s en oc-
casions in de aanbieding hebben. 
We hebben een goed geoutilleer-
de werkplaats voor reparatie, on-
derhoud en APK. En we letten na-
tuurlijk extra op de kosten. Wij zijn 
gespecialiseerd in het merk Fiat, 
maar voor onderhoud en reparatie 
kan men met alle merken bij ons te-
recht. Onze inbreng heeft tot doel 
de grote en vaste klantenkring zoals 
wij die hebben, tevreden en veilig in 
hun auto te laten rijden. De krediet-
crisis? Je merkt dat het stilaan wat 
minder wordt; het eerste halfjaar 
hebben we goed gedraaid. Maar in 
de wintermaanden verkoop je per 
definitie vaak minder auto’s. Ieder-
een wil het kenteken op het nieu-
we jaar hebben. Dus in januari zie je 
dan de lijn vaak weer omhoog gaan. 
Of dat nu ook zo is moeten we af-

Carlos Kooyman (mi.) bedankte zijn ouders met een prachtig feest

Autobedrijf Kooyman aan de Demmerik

wachten. Gebeurtenissen op de 
markt ijlen altijd na. Voor wie geen 
nieuwe auto wil kopen, maar ge-
bruikt hebben we een aantal mooie 
aanbiedingen in petto. Die occasi-
ons zijn vaak erg gewild. Ik maak mij 
dus nog even geen zorgen. Mijn opa 
en ouders hebben destijds ook de 
mindere tijden overleefd en die zijn 

er altijd weer bovenop gekomen. 
En wat meer is, alle aanwezigen op 
het feest hebben onder het genot 
van een hapje en een drankje laten 
doorschemeren dat ze volgend jaar 
allemaal een auto bij mij zullen ko-
pen… Dat kan dus niet stuk.” 
Aldus een vrolijk ogende Carlos.
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In de Winter Efteling beleef je een 
waar achtig winters avontuur. Dompel 
je onder in een wereld vol fonkelende 
lichtjes, knisperende houtvuren en 
glimmende ijspegels. Jouw winter-
feest kan beginnen!

MidwinternachtsDroom met 
Koning Winter en de Nachtvorst
Speciaal voor deze tiende editie pakt de Winter 
Efteling uit met een betoverende slotshow. In de 
MidwinternachtsDroom van Pardoes de Tovernar 
ontmoeten Koning Winter en de Nacht vorst elkaar 
in een unieke openluchtvoorstelling met licht, 
muziek, water en vuur. Dit spektakel is elke dag te 
beleven om 19.30 uur.

Winterse attracties
Naast de vertrouwde sprookjes en attracties biedt 
de Winter Efteling heel wat speciale winterattracties. 
Kom ijsdansen in het IJspaleis, bind de langlauflatten 
onder of  roetsj van de sneeuwglijbaan in Kinder 
Winter Wonderland. 

Verrassend entertainment
Kom je mee TiTaToverfeesten met Tika en Kwark? 
Of heb je zin in een idyllisch ritje met de arrenslee? 
… Er valt veel te beleven in de Winter Efteling!

Ontdek alles over de 
Winter Efteling en 
het Efteling Hotel 

op www.efteling.com

 Tel. 0900-0161 (€ 0,25 p.m.)

De Winter Efteling is open op:
• zaterdag 6 en zondag 7 december 2008
• zaterdag 13 en zondag 14 december 2008
• zaterdag 20 december 2008 t/m zondag 4 januari 2009 

(m.u.v. 1 januari)
• zaterdag 10 en zondag 11 januari 2009
• zaterdag 17 en zondag 18 januari 2009
• zaterdag 24 en zondag 25 januari 2009
Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur 
(op 31 december tot 18.00 uur).
Gratis toegang voor kinderen tot 4 jaar.

Voorverkoopadressen
Entreekaarten zijn te koop bij onderstaande 
voorverkoopadressen
• www.efteling.com
• Albert Heijn
• Air Miles
• ANWB-verkooppunten
• www.telegraaftickets.nl
• Grotere Shell tankstations

Kleurwedstrijd
Wil je kans maken op een gratis entreekaart voor de 
Winter Efteling? Kleur deze tekening zo mooi als je kunt in 
en stuur deze naar de redactie van deze krant (het adres 
vind je hieronder). De mooiste inzendingen winnen een 
entreekaart voor de Winter Efteling!

er Efteling beleef je een 
winters avontuur. Dompel 
een wereld vol fonkelende

Winter Efteling presenteert: 
nieuwe spectaculaire slotshow

Kleur mee en win entreekaarten voor de 10e Winter Efteling

Van verre zie je het Efteling Hotel, heel bijzonder. 
Op deze plek kun je slapen als in een wonder…

In de Assepoester Suite voel je je Assepoester 
én prinses tegelijk.

Overnachten in het 
Efteling Hotel
Wat is er leuker dan één dagje Winter Efteling? 
Twee dagen Winter Efteling natuurlijk! Vlak naast het 
Efteling Park ligt het sprookjesachtige Efteling Hotel. 
Dit kindvriendelijke viersterren hotel heeft alles om 
een bezoek aan de Winter Efteling nóg leuker te maken, 
zoals een speeltuin, een indoor Speelkasteel en het 
Pardoes Theater. 

Exclusieve themasuites
Ken je de Circus Suite, de Assepoester Suite of  de 
(W)onderwater Suite al? De 20 exclusieve themasuites 
in het Efteling Hotel maken van je verblijf  een unieke 
belevenis! Tot in de kleinste details omhullen ze je met een 
wonderbaarlijk sprookjes verhaal. Zo mooi dat het soms 
jammer is de ogen te sluiten om te slapen.

Inleveradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht

Inleveren vòòr 10 december 2008



Wilnis - Op maandagavond 10 no-
vember jl. werd de eerste tech-
nieknascholingsavond van dit jaar 
vanuit de Technotheek voor de leer-
krachten basisonderwijs gemeen-
ten De Ronde Venen en Kocken-
gen gehouden. Om het 2-jarig be-
staan van de Technotheek te vie-
ren was er voor de ruim 50 aanwe-
zige leerkrachten weer een gevari-
eerd aanbod aan workshops te vol-
gen. De workshop waar de meeste 
leerkrachten zich voor ingeschreven 
hadden was de workshop ‘Digitale 
prentenboeken maken’. Deze werd 
gegeven door Helena Kinds van 
Stichting Kansrijke Taal. Technische 
vaardigheden zoals het scannen van 
boeken, het inspreken van teksten 
en deze documenten aan de juiste 
bladzijdes koppelen, zijn bij  het ma-
ken van een digitaal schoolboek on-
ontbeerlijk voor een leerkracht. 
Eerder dit jaar ontvingen alle basis-
scholen van Rabobank Veenstro-
men een digitaal schoolbord. De op-
gedane kennis kan daardoor op alle 
scholen in de gemeenten De Ronde 
Venen en Kockengen meteen in de 
praktijk toegepast worden.  

De twee andere  workshops waren 
van Margot Lemmens  (Opitec) be-
treffende het maken van werkstuk-
ken op zonne-energie. De deelne-
mers gingen zeer tevreden  met een 
solar-werkstuk op huis aan. Het on-
derdeel Toptechneut van de me-
thode ‘Topondernemers’ werd door 

Harry Valkenier (Ontdekplek) gege-
ven. Hij was tevens de docent die 
de techniekcoördinatoren in onze 
gemeente in de voorgaande twee 
jaar heeft opgeleid. De leerkrach-

ten konden ter plekke diverse les-
kaarten uitproberen. Indien de leer-
krachten positief zijn over deze me-
thode kan deze voor in de Techno-
theek aangeschaft worden!
OBS De Eendracht stelde voor de-
ze avond wederom het computerlo-
kaal en nog twee ruimtes beschik-

baar, waardoor weer op een fijne 
manier nageschoold kon worden. 
De Technotheek wil daarvoor OBS 
Eendracht nogmaals van harte be-
danken.

Mijdrecht - Wat tot voor kort de 
praktijk met woonhuis was van de 
bekende dierenarts Berry Pieper 
aan de Proostdijstraat, wordt dat nu 
de tweede vestiging van het Gezins-
vervangend Tehuis (GVT) Molen-
hoek. Ruim een jaar geleden sloot 
Pieper de praktijk en ging met pen-
sioen. Omdat hij met zijn echtgeno-
te Plonia ook de gemeente ging ver-
laten om in het oosten des lands te 
gaan wonen, verkocht hij zijn huis 
en grond aan Veerhuis Bouw. Die 
heeft het op zijn beurt weer door-
verkocht aan de stichting de Op-
bouw uit Utrecht, een werkmaat-
schappij van GVT Molenhoek. Die 
heeft Veerhuis Bouw de opdracht 
gegeven het perceel geheel te ver-
bouwen en op de plaats waar eerst 
de tuin was zeven nieuwe apparte-

menten aan te bouwen. Vijf op de 
begane grond en twee op de eerste 
verdieping.
Nu alle vergunningen rond zijn kon 
afgelopen vrijdagmorgen 14 novem-
ber de eerste paal worden geslagen 
voor de nieuwbouw. Dat werd des-
kundig gedaan door de toekomstig 
clustermanager Marleen Gräper van 
GVT Molenhoek. Eén en ander on-
der het goedkeurend oog van zowel 
medewerkers van het bouwbedrijf, 
de opdrachtgever stichting De Op-
bouw, wethouder Jan van Breukelen 
en niet in de laatste plaats dolen-
thousiaste bewoners met hun bege-
leiders van GVT Molenhoek, geves-
tigd aan de Molenwiek in Mijdrecht. 
Na afloop werd door ieder het glas 
met een alcoholvrij drankje geheven 
en werd er taart uitgedeeld. Dat liet 
elke aanwezige zich goed smaken.

Tweede wooncentrum
Bert van Bodegraven, hoofd van 
GVT Molenhoek, wijdde tijdens het 
korte samenzijn in het pand eni-
ge woorden aan deze gebeurtenis. 
Hij was blij dat nu eindelijk na ruim 
een jaar kon worden begonnen met 
de uitvoering van de plannen zoals 

die er al anderhalf jaar lagen. Na-
melijk een tweede wooncentrum 
met in totaal twaalf appartemen-
ten voor huisvesting van volwasse-
nen met een verstandelijke beper-
king. Zeven appartementen worden 
in de vorm van nieuwbouw aange-
bouwd op de plaats waar vroeger de 
achtertuin was. De aannemer is mo-
menteel druk bezig met renovatie 
en verbouwing van het bestaande 
woonhuis en de voormalige prak-
tijkruimten. Voorzien wordt in een 
multifunctionele ruimte, een ont-
moetingsruimte met keuken en een 
kantoor. Het nieuwe gedeelte wordt 
via een gang verbonden met het be-
staande gebouw. Aan de straatzijde 
is voldoende parkeerruimte op ei-
gen terrein. De nieuw- en verbouw 
is door Jorissen Simonetti architec-

ten ontworpen. Veerhuis Bouw uit 
Mijdrecht fungeert als aannemer. 
Het heiwerk wordt verricht door Hei-
bedrijf Kool uit Wilnis. De bedoeling 
is dat een aantal bewoners van GVT 
Molenhoek onder begeleiding hier 
hun domicilie zal vinden. De ople-
vering zal omstreeks mei volgend 
jaar plaatsvinden. Daarna is het de 
bedoeling ook de huidige vestiging 
aan de Molenwiek te gaan renove-

ren en moderniseren. De bewoners 
zullen dan een tijdelijk onderkomen 
elders krijgen, waaronder ook in de 
Proostdijstraat. Het nieuwe/gereno-
veerde complex heeft als buren aan 
de ene kant de Proostdijschool, aan 
de andere kant een tandartsenprak-
tijk. Met beide zijn goede afspraken 
gemaakt. 

Molenhoek is een wooncentrum 
voor 45 volwassenen met een ver-
standelijke beperking. Zij wonen in 
kleinschalige groepen die zijn ge-
vestigd in de gemeente Mijdrecht. 
Ook zelfstandig wonende mensen 
met een verstandelijke beperking 
worden door de medewerkers van 
Molenhoek begeleid. Molenhoek 
biedt tevens logeerfaciliteiten.
Werkmaatschappij Verstandelijk 

Gehandicaptenzorg (VG-zorg) reali-
seert samen met de Prinsenstichting 
binnen De Opbouw de zorg voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking. De werkmaatschappij Ver-
standelijk Gehandicaptenzorg biedt 
intramurale en extramurale onder-
steuning in de provincie Utrecht en 
de provincie Gelderland. Meer in-
formatie treft u aan op de website:  
www.opbouw.nl.
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Introductie nieuw evenement voor het goede doel 
door Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

Eerste ‘running bridgedrive’
zeer succesvol
Mijdrecht-Wilnis – De Ronde Ve-
nen heeft er een nieuw evenement 
bij: op zaterdag 15 november vond 
in het hart van Mijdrecht voor de 
eerste keer een zogeheten ‘running 
bridgedrive’ plaats. In plaats van op 
één locatie, speelden 56 bridgepa-
ren afwisselend in zes locale hore-
ca-gelegenheden. Het werd niet al-
leen een gezellige speeldag, maar 
ook een succesvolle, want na afloop 
kon een opbrengst van 1000 euro 
worden geschonken aan de Stich-
ting Welzijn Ouderen.
Na elke speelronde verkasten de 
bridgeparen volgens een ingewik-
keld rooster naar een volgende ho-
reca-gelegenheid om verder te spe-
len. Tussen de speelrondes had men 
10 minuten om naar het volgende 

speeladres te komen. De deelne-
mende horeca-gelegenheden lagen 
gelukkig op makkelijke loopafstand 
van elkaar: Rendez-Vous, Grieks 
restaurant Corfu, tapasbar La Faro-
la, lunchroom TOF, Pizzeria-Shoar-
ma-restaurant Montfort en Chinees 
restaurant Lotus Corner. Gedurende 
de gehele dag waren zij gastheer en 
fungeerden tevens als lunchadres 
voor de ca. 120 deelnemende brid-
gers en wedstrijdleiders.

Rond 16.00 uur verzamelden al-
le bridgeparen zich bij Lotus Cor-
ner om met spanning de computer-
uitslag van de 28 spellen top-inte-
graal af te wachten. Met een sco-
re van 60,91% was de eerste plaats 
voor Toon en Mien Berk. Het win-

nende paar ontving behalve de be-
kende Lions Wisselbeker ook een 
weekend- of midweekverblijf in een 
zespersoonsbungalow, beschikbaar 
gesteld door Landal GreenParks. De 
tweede plaats was voor de heren Ko 
Hogenes en Ger Jansen (60,58%) en 
de heer en mevrouw R. en B. Tiesing 
behaalden de derde prijs (59,33%).
Er was een groot aantal andere prij-
zen beschikbaar gesteld door het 
bedrijfsleven.

De opbrengst van de dag is bestemd 
voor de stichting Welzijn Ouderen. 
Mede dankzij een verloting van leu-
ke prijzen op het finish-adres, kon 
de stichting na afloop een bedrag 
van 1.000 euro in het vooruitzicht 
worden gesteld.

Eerste paal geslagen van 
appartementencomplex 
GVT Molenhoek

De eerste paal wordt geslagen voor zeven nieuwe appartementen van GVT Molenhoek

Impressie van het nieuwe appartementencomplex

Digitale prentenboekcursus 
vanuit Technotheek 
zeer in trek

Dag van Respect op De Fontein

Mijdrecht - Donderdag 13 novem-
ber was het de Dag van Respect. 
Op basisschool De Fontein hebben 
ze hier uitgebreid aandacht aan be-
steed. De dag begon met een ope-
ning in de hal voor de groepen 4 tot 
en met 8. Tijdens de opening werd 
aandacht besteed aan verschillende 
vormen van respect. Door het voor-
lezen van een verhaal van meester 
Jaap hebben de kinderen stil ge-

staan bij respect en geloof. Na het 
verhaal zagen ze hoe weinig res-
pect sommige mensen voor de na-
tuur hebben.

Hierna was het tijd voor een filmpje 
over voetbalrellen. Een voorbeeld 
van respectloos gedrag. Een kort to-
neelstuk over een oude vrouw en 
een asociale jongen in de bus was 
eveneens een voorbeeld van res-

pectloos gedrag. Gelukkig stond 
Romy uit groep 4a op en kon de ou-
de vrouw zitten. Aan het eind van de 
opening kreeg wethouder Jacques 
Dekker het woord.
Hij opende de dag officieel. De rest 
van de dag werden er in verschillen-
de groepen activiteiten ondernomen 
rond het thema Respect. De kinde-
ren en leerkrachten kijken terug op 
een geslaagde dag vol Respect!



Regio - Van 3 t/m 14 november 
heeft Atalante twee weken lang vol-
leyballessen gegeven op de Vinke-
veense basisscholen. Met subsidie 
van de gemeente en sponsorgeld 
van PPG Industries uit Uithoorn was 
er weer genoeg financiële ruim-
te om alle klassen twee keer les te 
geven. Dit keer waren de volleybal-
toppers allemaal bezet, maar de-
ze werden meer dan goed vervan-
gen door Jason Loosemore en Men-
no Garrett. Maar liefst 597! kinderen 
hebben voor de eerste of misschien 
zelfs wel voor de vijfde keer kennis 
gemaakt met het circulatievolleybal 
en zijn hopelijk helemaal klaar voor 
de twee toernooien, die op 19 en 26 
november 2008 gehouden worden. 
Zoals eerder genoemd zullen we 
twee woensdagen gebruiken voor 
ons jaarlijkse Aparts scholentoer-
nooi. Met dank aan sponsor Aparts 
Automaterialen uit Mijdrecht kun-
nen we ook hiervan weer een waar 
spektakel maken met leuke prijs-
jes voor de winnaars, maar ook een 
lekker glaasje limonade en snoep-
jes helpen we de kinderen de mid-

dag door. Op 19 november is het 
de beurt aan de groepen 3, 7 en 8. 
Grootst aantal kinderen wordt dit-
maal geleverd in groep 8 met maar 
liefst twaalf teams! Mede hierdoor 

zal het totaal aantal kinderen aan 
de toernooien weer op bijna 250 lig-
gen. Op 26 november mogen ver-
volgens de kids uit de groepen 4, 5 
en 6 hun kunsten vertonen. Leuke 

aan dit toernooi zal zijn dat veel 
mini’s, die in groep 8 zitten, de-
ze middag komen helpen met het 
toernooi. Zo heeft de jeugd niet 
alleen de toekomst, maar maken 
ze die ook nog mogelijk! Super! 
Het thema dit jaar is Hollandsche 
Glorie. We hebben poules in de 
categorieën kleding, gebouwen, 
het koningshuis, typisch Neder-
lands, en nog veel meer. We ver-
wachten dan ook een hoop crea-
tieve creaties.
 
Het jeugdbestuur van Atalante 
heeft er in ieder geval hartstik-
ke veel zin in. Via deze weg wil-
len we ook gelijk van de moge-
lijkheid gebruik maken om alvast 
alle vrijwilligers enorm te bedan-
ken voor hun toegewijde inzet! 
Laten we hopen op een mooie 
afsluiting van het Scholenproject 
2008! En voor daarna… op naar 
de volgende projecten!!!

De Ronde Venen - Voor de vierde 
maal op rij werd zaterdag 8 novem-
ber het jeugdschaaktoernooi van de 
schaakvereniging “Denk en Zet – 
Advisor” gehouden. Dit open toer-
nooi voor alle club- en thuisscha-
kers tot 18 jaar mag zich verheu-
gen in een toenemende populari-
teit. Deze mag voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan de 
telkens weer ontspannen en pretti-
ge sfeer waarin wordt gestreden om 
oogverblindende prijzen. Wat ook 
meespeelt is dat het toernooi zich 
inmiddels een vaste plek heeft ver-
worven op de buitengewoon druk-
ke schaakkalender. De jonge scha-
kers in onze regio en de naburi-
ge schaakverenigingen in Uithoorn 
en Loenen zetten er hun schaak-
klok ook al op gelijk. Steevast in de 
maand november is De Boei in Vin-
keveen het toneel van een enerve-
rende schaakmiddag.
Minder bekend, maar wel van be-
lang is het jaarlijkse topberaad dat 
voorafgaat aan het toernooi. Want, 
zoals elders in dit blad te lezen valt, 
pleegt Sinterklaas omstreeks medio 
november in ons land te arriveren. 
Sterker nog, hij en zijn rumoerige 
zwarte Pieten monsteren aan bij De 
Boei. Hoe geconcentreerd en fana-
tiek de jeugdige schakers ook zijn, 
de avonturen op de 64 velden zou-
den ongetwijfeld uit het oog wor-
den verloren als de pepernoten over 
de kade van de boei stuiteren. Kort-
om, af stemming met de Goed Hei-
ligman uit Spanje is elk jaar een ver-
eiste.

Weer gelukt
Dat is ook dit jaar weer gelukt, zo-
dat maar liefst 36 deelnemers za-
terdagmiddag achter de borden 
plaatsnamen – de jongste deelne-
mer Mike van Yperen was 7 jaar en 
de oudste Arno Kroon 17 jaar..In vier 
uur tijd werkten de spelers maar 
8 speelronders af. Door dit straffe 
tempo werden er die middag maar 

liefst 144 partijen gespeeld. Het zal 
duidelijk zijn dat bij al deze partij-
en niet alleen tegen de menselijke 
tegenstander werd gespeeld, maar 
dat de onverbiddelijk doortikkende 
schaakklok meer dan eens scherp-
rechter was. 
Nu eens niet het beeld van in diep 
gepeins verzonden, op hun elleboog 
steunende (en kreunende) scha-
kers, die pas na enkele minuten hun 
roerloze pose verlaten om dan toch 
eindelijk een zet te doen. Nee, de ar-
men van de kinderen vlogen in hoog 

tempo van bord naar klok en weer 
terug. Fotograaf John van Berge 
had een korte sluitertijd nodig om 
de snelschakers goed te vereeuwi-
gen. Dat dit prachtig gelukt is bewij-
zen de fo-
to’s bij dit 
artikel.
Het com-
plete foto-
verslag is 
te bewon-
deren op 
de websi-
te van
“Denk en 
Zet – Advi-
sor”  www.
svdenken-
zet.nl.

Remise
Op deze 
plek even-
min ge-
leerde ver-
handelin-
gen over 
allerhande 
openings-
theorieën
waar nie-
mand een 
touw aan 
kan vast-
knopen.
Graag ver-
wijs ik naar 
de beruch-
te openin-
gen van 
grootmeester Rabilsky (een creatie 
van Godfried Bomans) die naar het 
schijnt zelfs studiereizen naar Per-
zië ondernam om ter plaatse enke-
le Perzische varianten te bezichti-
gen. Met een moordend speeltem-
po van 10 minuten per persoon be-
klijven slechts losse fragmenten. 
Met de klok als derde speler werd 
tevens pat als gevreesde remise-
duivel van belang. Een speler staat 

pat als hij of zij geen zet kan doen 
zonder zichzelf schaak te zetten (ui-
teraard zonder op dat moment al 
schaak te staan). Hoe hopeloos ver-
loren een speler op dat moment ook 
staat, de strohalm van het pat blijft 
beschikbaar. Immers, zoals Cruijf 
het zou zeggen: de wedstrijd is pas 
ten einde als het laatste fluitsig-
naal heeft geklonken. De gedood-
verfde winnaar die ‘alleen maar’ de 
partij naar winst hoeft af te wikke-
len, is met zijn hoofd al in de wol-
ken en vergeet dat zijn tegenstan-

der aast op remise door pat. Mis-
schien ook zit de tegenstander net 
even ruimer in zijn tijd en hoopt hij 
het uit te zingen tot de vlag van be-
lager valt. Het hoort allemaal bij de 
regels van het schaakspel en biedt 
hoop, zelfs in de meest benarde om-
standigheden. 
Ook een laatste redmiddel kan bluf 
zijn. Een sterk staaltje van bluf-
schaak liet Stefan Rijsbergen in de 
4e speelronde zien, toen hij met een 
stalen gezicht tot drie maal toe remi-
se aanbod terwijl hijzelf glad verlo-
ren stond. In Karl May’s traditie van 
Old Shatterhand, Old Surehand en 
Old Firehand zou hem de bijnaam 
Old Drawhand niet misstaan heb-
ben. De tegenstander accepteer-
de bij het derde aanbod de remise 
en Stefan ontsnapte met blufschaak 
aan een nederlaag. Overigens ver-
overde Stefan in zijn groep uiteinde-
lijk de tweede plek en daaraan la-
gen gewoon ouderwets degelijk ge-
speelde partijen ten grondslag. 

Sneltrein
Degelijk of niet degelijk, alle 144 
partijen moesten deze middag is 
sneltreinvaart omgeroepen worden. 
Aan een kwakkelende week had de 
opperstalmeester Kees Kentrop een 
schorre strem over gehouden. Kees 
was dan ook erg blij met Marijne 
Freriks. Deze speelster van “Denk en 
Zet – Advisor” ontpopte zich, even-
als vorig jaar, als een volleerde  pre-
sentatrice en wist op een charman-
te manier de jeugdige schakers naar 
de juiste borden te loodsen. Hoogte-
punt elke speelronde was ongetwij-
feld de uitspraak van de wat minder 
doorsnee polderlandse namen. Je 
kunt er natuurlijk heel moeilijk over 
doen als je je tong breekt over die 
bijzondere namen, maar je kunt er 
ook een sport van maken of een hi-
larisch spektakel zelfs.
Elke ronde was het weer afwach-
ten wat Marijne zou bakken van na-
men zoals Wermeskerken, Moual-
lem of Niknammaleki. Onnavolg-
baar hoogtepunt was de partij tus-
sen Wermeskerken  en Niknamma-
leki. Je kunt je voorstellen: die ronde 
begon pas na enige vertraging na-
dat de zaal tot bedaren was geko-
men.

Spanning
Drie kwartier later was het dan ein-
delijk zover. Vol spanning hadden de 
spelers en de massaal toegestroom-
de ouders gewacht op de verlossen-
de woorden van Kees Kentrop. Al-
le 36 deelnemers waren in een van 
de vijf leeftijdsgroepen geplaatst en 
per groep werden de drie bekerwin-
naars bekend gemaakt. De volledige 
uitslag is terug te vinden op de web-
site www.svdenkenzet.nl. 

Maar uiteraard is een eervolle ver-
melding in de Meerbode van alle 
groepswinnaars wel op zijn plaats: 
bij de ‘senioren’ tot 17 jaar Arno 
Kroon, in groep 2 Matthijs Meijers, 
Paul Oomen (van schaakvereniging 
De Amstel uit Uithoorn) in groep 
3, Bodhi Zonneveld won de vierde 
groep en in groep 5 ten slotte ein-
digde Felix Burgering als eerste.Bo-
vendien leverde de 11-jarige Paul 
Oomen de beste toernooipresta-
tie. Hij ontving daarvoor de unieke 
XXL-beker. Alle overige spelers kre-
gen, in de vorm van een sleutelhan-
ger, een miniatuurbeker met het lo-
go van het jeugdschaaktoernooi.

pagina 30 Nieuwe Meerbode  - 19 november 2008

Intersport Duo Sports steekt
SV ARGON D1 in het nieuw
Mijdrecht - De spelers van SV Ar-
gon D1 lopen er weer keurig bij. Met 
dank aan Han Berkelaar van Inter-
sport Duo Sports die nieuwe kle-
ding heeft aangeboden.

SV ARGON D1 uitkomend in de 
landelijke 2de divisie is door spon-
sor INTERSPORT DUO SPORT weer 
helemaal voorzien van nieuwe trai-
ningspakken. 

Dit seizoen gaat het nog niet voor de 
wind met SV Argon D1 maar met te-
genstanders als Ajax D2, SV Omni-
world D1, AFC D1, Stormvogels Tel-
star D1 enz.. is dat geen schande. 

Van boven naar beneden:
Trainer/coach Leo Clement, leiders: Martin van Tol en Hans Veerman; Spelers: Bas Veerman, Alexander Twemlow, Digi-
ano Ladru; Tim Visser, Joost Berger; Jelte Dirkson; Japser van der Jagt, Robert Mulder, Guy Robert Hameniyama;
Dave Akkermans, Justin Gering, Ricardo van Doorn, Tim Egbers en Sico van der Horst.

Jeugdschaak ´’Denk en Zet - Advisor’

Schaaktoernooi van 
regionale allure

Klaverjassen
De Hoef – Zaterdag 22 november 
wordt er weer een klaverjasavond 
gehouden in de sportkantine van 
HSV’69 in de Hoef. Het begint om 
20.30 uur. Inschrijfgeld is drie euro

Aparts Scholentoernooi

CSW boekt simpele 
overwinning
Wilnis - Op bezoek bij het Hilver-
sumse Altius heeft CSW zaterdag 
een vrij eenvoudige 0-3 overwinning 
behaald. Als CSW iets nauwkeuriger 
was geweest bij het benutten van de 
kansen had de uitslag nog veel ho-
ger uit kunnen vallen.

Een zeer gemotiveerd CSW begon 
scherp aan de wedstrijd en door 
snel druk te zetten kwam tegenstan-
der Altius nauwelijks aan voetballen 
toe. Met verzorgd voetbal probeer-
de CSW de tegenstander al snel te-
rug te dringen. De eerste kansen in 
de wedstrijd dienden zich dan ook 
al snel aan.
Tim Vis werd een paar keer goed vrij 
gespeeld maar zijn schoten verdwe-
nen net naast het doel. In de over-
volle zestien probeerde Jilles Klum-
per het uit de draai maar zijn schot 
werd geblokt. Het enige wapenfeit 
van Altius was een schot vanuit de 
tweede lijn wat maar net over de 
kruising verdween. CSW bleef rus-
tig zoeken naar de juiste opening en 
die kwam er dan ook. Aangespeeld 

op het middenveld kaatste Cesar 
de Kuyer de bal op Raymond Wens. 
Wens gaf de bal keurig mee aan de 
wegsprintende Jilles Klumper. Al-
leen voor de keeper maakte Klum-
per het karwei netjes af.

Snel
CSW voelde dat de ban gebroken 
was en probeerde snel orde op za-
ken te stellen. Bijna werd het al 0-
2 toen Cesar de Kuyer schitterend 
inkopte uit een corner maar helaas 
verdween de bal op de lat en kon 
ook de terugspringende bal niet 
worden ingeschoten. Even later was 
de 0-2 toch een feit toen Cesar de 
Kuyer op rechts werd aangespeeld, 
De Kuyer ging langs zijn man en 
de voorzet kwam bij de vrijstaande 
Alexander Bos die de 0-2 liet aan-
tekenen. 
Na de rust het zelfde beeld als de 
eerste helft met een veel sterker 
CSW maar dat wel moest oppas-
sen voor een tegentreffer uit de do-
de spelmomenten van Altius. Kee-
per Jordi Wens wenste daar echter 

niet aan mee te werken. Het wach-
ten was op een grotere voorsprong 
maar CSW begon een beetje non-
chalant om te springen met de ge-
boden ruimte. Toch kreeg de ploeg 
uit Wilnis nog dotten van kansen. 
Jilles Klumper lag de bal panklaar 
voor Frank Zaal maar zijn inzet werd 
nog net voor de doellijn gered. Ook 
Cesar de Kuyer kwam alleen voor 
de doelman en zag zijn schot naast 
het doel verdwijnen. Halverwege de 
tweede helft gooide CSW de wed-
strijd wel definitief in het slot. Bij 
een goed lopende aanval was Ce-
sar de Kuyer het eindstation. Alleen 
voor de doelman prikte de Kuyer de 
bal in de uiterste hoek. De wedstrijd 
was gespeeld en Altius kon nog 1 
keer gevaarlijk worden maar de bal 
verdween voorlangs.

Een goede overwinning voor CSW 
dat nu op de tweede plaats staat en 
a.s. zaterdag het inhaalduel speelt 
bij DHSC. Om in het spoor te blijven 
van koploper TOV zal de ploeg vol 
aan de bak moeten.
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Deelnemers gezocht voor
de opleiding Sport- en 
Bewegingsleider 50+
De Ronde Venen - In twee jaar 
tijd zijn in de provincie Utrecht veel 
sportieve projecten voor vijftig-
plussers gestart. In onze gemeente 
kunt u denken aan het succesvol-
le GALM-project en Juni Beweegt. 
Met de toename van deze projec-
ten stijgt ook de vraag naar docen-
ten. Om aan deze vraag te kunnen 
voldoen heeft Sportservice Midden 
Nederland in samenwerking met het 
ROC Midden Nederland de deeltijd-
opleiding Sport en bewegingsleider 
50+ (MBO niveau-3) opgezet. Bent 
u die enthousiaste sportdocent(e) 
die zij zoeken? Meldt u zich dan aan 
voor 19 december aanstaande.

Informatiebijeenkomst
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer 
weten over lesgeven aan vijftigplus-
sers? Kom dan naar de informatie-
bijeenkomst op vrijdag 12 december 
van 14.00 en 15.00 uur. De bijeen-
komst vindt plaats bij het ROC Mid-
den Nederland aan de Disketteweg 
10 (3821 AR) in Amersfoort.

Zelfstandig lesgever
De opleiding leidt u op tot zelf-

standig lesgever aan senioren bin-
nen verschillende organisaties voor 
sport en bewegen zoals sportver-
enigingen of Stichting Spel en Sport 
55 Plus. 
U functioneert als gediplomeerd 
Sport- en Bewegingsleider 50+ in 
sport- en beweegactiviteiten die 
voor de doelgroep worden aange-
boden, onder meer vanuit maat-
schappelijke en/of gezondheidmo-
tieven. 

Start in januari
De opleiding start in januari en 
wordt aangeboden op vrijdagmid-
dag in het hele jaar 2009. Locatie 
is het ROC Midden Nederland aan 
de Disketteweg 10 in Amersfoort. 
De eerste cursusdag is op 16 janu-
ari 2009. 

Meer informatie vindt u in de bro-
chure die u kunt downloaden op  
www.sportservicemiddenneder-
land.nl (kijk bij Sport en Bewegen 
50plus). U kunt ook bellen met Eve-
lien Wijdeveld: 030-7513840. Op de 
website vindt u ook het aanmel-
dingsformulier.

Verlies Argon in Eemdijk
Mijdrecht - Argon is met lege han-
den teruggekomen uit Eemdijk, en 
dat was niet echt nodig geweest. Na 
voor rust op achterstand te zijn ge-
komen, leek het er lang op dat in de 
tweede helft de aansluitingstreffer 
zou vallen. Maar vijf minuten voor 
tijd besliste Eemdijk de wedstrijd 
door de stand op 2-0 te brengen.
Argon kwam goed uit de startblok-
ken, de eerste drie minuten leverden 
evenzoveel hoekschoppen op. Maar 
effectief waren deze mogelijkheden 
niet, de boomlange verdediging van 
Eemdijk gaf weinig kansen weg. Al-
leen na een hoekschop van Mark 
Flapper raakte Sander Brocx de bal 
maar hij mikte te hoog. Halverwege 
de eerste helft kon Argon op voor-
sprong komen toen Alan Doorson 
op gelukkige wijze de bal in de voe-
ten kreeg, hij profiteerde van mis-
verstand in de Eemdijk defensie, 
maar voor open doel mikte hij de bal 
via de lat over. Daarna kwam Eem-
dijk opzetten, een poging van Den-
nis Bos werd door Argonsluitpost 
Bas van Moort gepareerd en bij een 
opgelegde kans voor opnieuw Bos 
mikte de aanvaller naast. Tien mi-
nuten voor rust was het wel raak 
voor de gastheren, een vrije trap van 
links werd bij de tweede paal door-
gekopt en vervolgens door de lange 
Jan de Graaf ingekopt. 1-0.

Kansje
De tweede helft plaatste coach 
Frank den Oudsten een tactische 
wissel, Bas Immerzeel bleef in de 
kleedkamer achter, René Legters 
verving hem. Even daarna moest 
Alan Doorson afhaken, hij werd ver-
vangen door Pim van de Maarel. Een 
klein kansje was er in deze fase voor 
Patrick Berkelaar, keeper Marcel de 
Graaf grabbelde naar de bal maar 
Berkelaar kon hem net niet onder-
scheppen. Verder was er een mo-
gelijkheid voor Christiaan Letschert 
maar keeper De Graaf pakte de bal 
en even later kon hij met de voet in-
grijpen bij opnieuw een inzet van 
Letschert. Een vrije trap van Mai-
kel Levering kon uit het doel gekopt 
worden. In deze fase werd eigenlijk 
de gelijkmaker verwacht, Christiaan 
Letschert mikte nog rakelings naast 
maar vijf minuten voor het eindsig-
naal was het toch Eemnes dat aan 
het langste eind trok, bij een snelle 
aanval over links kon Paul van Noort 
via een intikkertje de stand op 2-0 
brengen. Een gevoelig verlies voor 
Argon terwijl een puntendeling er 
lang had ingezeten, maar daar kon 
ook de goed spelende Garry Fokker 
niets aan veranderen.
Zaterdag aanstaande is Argon vrij, 
op 29 november ontvangt Argon 
VRC.

Atalante Dames 1 zet 
de zegereeks voort
Vinkeveen – Vrijdagavond 14 no-
vember speelden de dames, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen en 
Haaxman Lichtreclame, een mati-
ge wedstrijd. Tegenstander was het 
uit de regiodivisie gedegradeerde 
Zaanstad. De wedstrijd werd ge-
speeld in sporthal de Boei in Vin-
keveen, die door de vele aanwezige 
supporters en sportvrienden weer 
eens uitpuilde van sfeer en gezel-
ligheid.
Doordat de wedstrijd van Atalan-
te dames 4 tegen Smashing Velsen 
uitliep in een vijfsetter, die uiteinde-
lijk werd gewonnen door Atalante, 
was er weinig tijd voor de warming 
up van dames 1. Duidelijk werd dat 
spelers en publiek er vanavond zin 
in hadden.
Atalante stond voor aanvang van 
de wedstrijd op een 2e plaats in 
de competitie. Zaanstad bezette de 
7e plaats, echter met één wedstrijd 
minder gespeeld. In theorie zou 
Zaanstad op een derde plaats kun-
nen staan, dus met een geduchte 
tegenstander moest rekening wor-
den gehouden.
Ook deze week kon coach Sjaak Im-
merzeel niet steunen op een volledig 
fitte selectie. Loes Kuijper loopt nog 
met de naweeën van een zweep-
slag en spelverdeelster Janine Kö-
nemann is herstellende van een 
schouderblessure. Daarnaast had li-
bero Marlieke Smit afgelopen week 
last gekregen van een knieblessure. 
Afgelopen wedstrijden had de se-
lectie duidelijk laten zien dat ze als 
speelsters erg flexibel inzetbaar wa-
ren. Ook deze wedstrijd werd weer 
een beroep op een aantal speelsters 
gedaan om maar even op een ande-
re plek te spelen. De eerste set werd 
begonnen met Irma Schouten als 
spelverdeelster en Nancy Schock-
man als libero. De verdere veldbe-
zetting kwam voor rekening van Su-
zan Heijne diagonaal, Carin van Tel-
lingen en Inge Tanja op midden, ter-
wijl de buitenposities werden inge-
nomen door Mirjam van der Stra-
te en Astrid van de Water. Er werd 
in het begin goed en fel gestart wat 
ook direct in een 8-4 voorsprong 
tot uiting werd gebracht. De Ata-
lante dames hadden snel door dat 
de passing bij Zaanstad niet lekker 
liep. Er werd dan ook strak en hard 
geserveerd alwaar de tegenstander 
moeite mee had. In deze fase van de 
strijd kon Irma, Suzan van een aantal 
goede ballen voorzien die door Su-
zan in mooie punten werden omge-
zet. Strakke services van Carin zorg-
de ervoor dat Zaanstad geen secon-
de in haar spel kwam. De eerste set 
ging dan ook met 25-16 naar de da-
mes uit Vinkeveen.

Opstelling
De tweede set werd in dezelfde op-
stelling voortgezet. Er werd door 
Atalante afgesproken het initiatief 
van de wedstrijd geheel naar zich 
toe te trekken. Oké dit was mak-
kelijker gezegd dan gedaan. Zaan-
stad bleef doorspelen met rommelig 
spel. Dat rommelige spel werd door 
Atalante overgenomen en de twee-
de set stond in een schril contrast 
met de eerste set. Aanvallers kon-
den niet worden bereikt door de 
spelverdeelster, omdat de pass on-
nauwkeurig was. De aanvallers kon-
den niet doorslaan en veel aanval-
len belandden simpelweg in de ver-
dediging van Zaanstad. Alleen Mir-
jam van der Strate steeg zo nu en 
dan boven zichzelf uit met prach-
tig verdedigend werk en een aan-
tal slimme aanvallen. Geen moment 
in deze set kon Atalante ook maar 
een punt wegkomen bij de tegen-
stander. Gekker nog Zaanstad nam 
op een gegeven moment 5 punten 
voorsprong in deze set. Marlieke 
Smit ( de eigenlijke libero) werd in 
het achterveld ingebracht voor As-
trid van de Water. Marlieke kon wat 
meer rust in de verdediging brengen 
en met een mooie servicereeks trok 
ze de Atalante dames weer naar één 
punt achterstand. Bij een stand van 

23-23 werd aan Atalante zijde een 
bal ongelukkig in het net geslagen. 
Zaanstad nam de service over en 
maakte de set af met 23-25.
In de derde set werd weer gestart 
met de opstelling uit de eerste set. 
Al snel werd duidelijk dat Atalan-
te in het rommelspel van de tegen-
stander verstrikt zat. Zelf konden 
ze geen vuist maken om hun eigen 
vertrouwde frivole spel te laten zien. 
Aanvallers bereikten niet hun ver-
trouwde niveau, goede passes ble-
ven te veel uit en daardoor had de 
spelverdeling het ook moeilijk. Na 
een snelle achterstand in deze set 
van 2-8 bleef er voor coach Immer-
zeel niets anders over dan het roer 
om te gooien. Spelverdeelster Kö-
nemann werd in het veld gebracht 
ten koste van Suzan. Irma Schou-
ten kwam daardoor op haar oude 
vertrouwde plek op de diagonaal te 
staan. Het duurde even voor Atalan-
te de draad oppakte. Op een gege-
ven moment wierp deze wissel zijn 
vruchten af. De tegenstanders kre-
gen met andere aanvalsters van 
Atalante te maken. Atalante pakte 
in deze fase van de wedstrijd punt 
na punt mede door een zeer goede 
servicereeks van Inge Tanja. Zaan-
stad kon in deze fase van de wed-
strijd geen vat op de wedstrijd krij-
gen en Atalante juist meer en meer 
mede door goed verdedigend werk 
van libero Nancy Schockman en 
slimme en doortrapte aanvallen van 
Carin van Tellingen. Het einde van 
deze set werd toch nog spannend. 
Bij een 23-21 stand pakte Zaan-
stad twee punten op rij en werd de 
stand gelijk. Zaanstad leverde daar-
na een mooie smash af die echter 
uitgeslagen werd via de vingertop-
pen van Inge. De scheidsrechter 
had dat niet gezien en gaf het punt 
aan Atalante. Hevig protest van de 
Zaanstad dames volgde. Inge durf-
de de scheidsrechter niet aan te kij-
ken, wetende dat ze te eerlijk was 
om de touchébal te ontkennen. Toen 
haar op de vrouw af gevraagd werd 
of ze de bal had geraakt knikte ze. In 
plaats van dubbelfout te geven gaf 
de scheidrechter het punt direct aan 
Zaanstad. Even slikken dus en 23-
24 achter in plaats van voor. Op dat 
moment rechtte de dames van Ata-
lante nog even de rug, één snoei-
hard geslagen bal van Atrid zorgde 
voor de aansluiting. Op dat moment 
werd door spelverdeelster Jani-
ne gezocht naar Irma Schouten om 
de laatste punten in de set te sco-
ren, met een mishit die toch in een 
punt werd omgezet en een loepzui-
vere harde aanval langs de lijn zette 
Irma de setstand 27-25 op het sco-
rebord.

Publiek
De vierde set werd begonnen met 
de opstelling waar de derde set mee 
eindigde. Atalante knokte voor wat 
het waard was. De vierde set ging 
tot 8-8 gelijk op. Op dat moment 
kreeg Atalante iets over zich van 
nu is het genoeg. Gedegen werd de 
set uitgespeeld. Suzan Heijne werd 
aanvallend nog tussen de lijnen ge-
bracht voor Astrid. Janine kon de 
aanvallers steeds beter vinden en 
Atalante drukte in deze set door. 
Was het niet altijd met harde aan-
vallen effectief dan waren de tac-
tische aanvallen dat wel. Langs de 
kant schreeuwde Loes de longen uit 
haar lijf met opzwepende kreten en 
dat had mede invloed op de uitslag 
van deze set, 25-17 voor Atalante.
Gesteund door het fanatieke Vinke-
veense publiek liet Atalante dames 
1 zien dat ze in een matig gespeel-
de wedstrijd wel even 4 punten aan 
hun conto konden bijschrijven. Door 
deze 3-1 overwinning blijft Atalan-
te knap op een tweede plaats in de 
promotieklasse staan.
De volgende wedstrijd wordt ge-
speeld op vrijdag 28 november. We-
derom om 21:00 uur in de eigen 
Boei. Tegenstander dan is US D3 uit 
Amsterdam.

Atalante D2 pakt punten
Vinkeveen - Tegenstander op vrij-
dagavond 14 november was Afas 
Leos in Leusden, ze stonden in het 
oktober clubblad nog vierde, op de 
NeVoBo site inmiddels achtste. De 
Oudenallen equipe staat sinds vori-
ge week allerlaatste... Sinds afgelo-
pen week hebben de dames serieus 
aan de bel getrokken en waar maar 
mogelijk om hulp gevraagd. De trai-
ning op de dinsdag was gelijk pit-
tig, met grote inzet en concentra-
tie werd gewerkt. Binnenkort gaan 
de dames periodiek met de dames 
van 1 trainen om van de superboost 
die zij momenteel beleven iets mee 
pakken. Verder wordt een coach-
poule opgebouwd want dat is zo-
veel beter dan als wisselspelers te 
moeten coachen. Deze keer nog 
zonder coach en spelers Annema-
rieke Wijnands (blessure) en Petra 
de Bruin (zakelijk afwezig). 

Afas Leos was al aan het inlopen 
toen de Vinkeveensen na een heel 
ruim uur onderweg de zaal instoven. 
De scheids maande snel in te spe-
len, dat was geen relaxed begin. De 
eerste set begon voorzichtig, zoals 
altijd eigenlijk, maar het ging lang 
niet verkeerd. Er werd goed gecon-
troleerd patroon gehouden, en het 
middengat bij de tegenstander was 
snel gevonden. Met name Tineke 
Vellekoop scoorde zo 2 mooie pun-
ten. Hun verdediging was niet bij-
zonder, enkel de midvoor stak er let-
terlijk bovenuit met blok en smash. 
Het kabbelde een soort van rustig 
door met Atalante steeds op voor-
sprong. Marjan Blenk maakte een 
mooie servicereeks en aan het eind 
werden de dames nog een soort van 
zenuwachtig. Zou het nu direct al 
gaan lukken?? En ja! De eerste set 
was binnen met 23-25. 
De tweede set ging beter aan beide 
kanten. Op 3-3 had de scheids op-
nieuw behoefte aan een ander fluit-
je, dat bood Atalante ploeg natuur-

lijk graag aan, mét het gele Atalante 
keycord, dat stak mooi af. Kort hier-
na werd de wedstrijd weer stil ge-
legd. Er was een lek in het dak en de 
druppels in het veld van Afas Leos 
maakten te veel nattigheid. Na een 
tijdje te hebben gekeken, wat grap-
jes en uitwisseling over hun eerde-
re Boei lek-ervaringen stopte het en 
werd de wedstrijd hervat. De ser-
vicedruk van de Leusenaren werd 
beter, vooral de afwisseling. Maar 
Atalante bleef kittig werken en de 
opstelling achterin reageerde alert 
door, indien nodig, de opstelling iets 
aan te passen. En lekker afwisselen 
hadden de gele leeuwen ook superb 
in de vingers, kortjes in het midden 
of tactisch in de hoeken, vooral Jet 
Feddema deed dit erg bedreven. En 
ook deze tweede set werd met 23-
25 gewonnen. Super!

In de derde set slopen de noncha-
lante fouten er in. Foutjes in de pass, 
bij de blokverdediging of bij het ser-
veren. En dan sta je zo op achter-
stand en dat werd niet meer bijge-
haald: 25-22. In de vierde set werd 
de conditie nog meer op de proef 
gesteld. In het begin ging het weer 
gelijk op, zoals de eerste 2 sets. Ver-
derop raakte Atalante weer op ach-
terstand en trok uiteindelijk aan het 
kortste eind en verloor met 25-20. 
Een vijfde set dus.
In die laatste set was alles weer so-
lide en gecontroleerd. Weinig servi-
ces gingen verkeerd, met name In-
ge Bakker zette daarmee de zeer 
gewenste puntjes op het telbord. De 
verdediging was duidelijk en paraat, 
aan het net werd het 1-2-3-tje net-
jes afgemaakt. Atalante stond gelijk 
een paar punten voor, dat is zo be-
langrijk in zo’n korte laatste set. Het 
was duidelijk dat het team de winst 
rook. Spannend! De ruimte bleek 
uiteindelijk groot genoeg en met 15-
11 pakten de Vinkeveensen de laat-
ste set. Gewonnen!! 

Argon pakt ondanks alles 
de winst tegen ADO ‘20
Mijdrecht - Lange tijd leek het of 
het voetbalterrein van Argon gele-
gen was in Wimbledon: de bal werd 
door beide ploegen zo vaak direct 
van achteren naar voren geschoten 
zonder het middenveld te gebrui-
ken, dat het wel een (slechte) ten-
niswedstrijd leek. En omdat er bij 
de gasten ook nog eens de nodige 
‘dubbele fouten’ werden gemaakt, 
eindigden ze de wedstrijd zelfs met 
9 spelers.

In de eerste helft viel er weinig 
te genieten of te noteren, bij een 
scrimmage voor het doel van ADO 
raakte de bal na 12 minuten de lat 
en even later mikte Krop aan de an-
dere kant van het veld de bal met 
het hoofd naast het doel van Dennis 
Prins. Daarnaast de blessure voor 
Michael van Laere na 22 minuten 
spelen en de zeer onhandig binnen-
gehaalde rode kaart van Carolina na 
36 minuten, die tweemaal geel bin-
nen even zoveel minuten scoorde. 
De eerste vanwege een overtreding 
op Jasper de Haer en direct daarna 
voor de bal gaan staan, er zijn slim-
mere spelers. 

Na rust werd het allemaal een stuk 
levendiger, maar niet echt beter qua 
voetbal. Met Jorn Uittenbogaard 
voor Nick Vijlbrief werd meer aan-
vallend gedacht, maar in de eerste 
minuten na de doelwisseling waren 
de mogelijkheden toch echt voor de 
gasten, die gejaagd door de wind 
gokten op de snelheid van de spit-
sen Krop en Koster en dat leverde 
diverse kansen op. 

Achterstand
In deze periode behoedde Den-
nis Prins zijn team voor een achter-
stand door enkele fraaie reddingen 
te tonen en Krop, Koster en Koedijk 
van scoren af wist te houden. Na-
dat de gasten goed weg waren ge-
komen, toen de assistent in de zon 
keek en een handsbal in het straf-
schopgebied van Van der Grijp be-
oordeelde als zou Ben Ebu-Mor-
di de bal met de hand beroerd heb-
ben, viel na ruim een uur spelen de 
openingstreffer in het voordeel van 

Argon. Weer ging Ben Ebu-Mordi 
op rechts door en liet een scherpe 
voorzet vertrekken, die door Patrick 
Lokken bij de tweede paal met links 
tussen de benen van Bosma door in 
het net werd gejaagd, 1-0.

Enkele minuten later liet ook Tol zich 
binnen drie minuten twee keer be-
keuren, zodat ADO er nog maar 9 
over had. En toen Patrick Lokken uit 
de toegekende vrije trap de bal op 
de rand van het strafschopgebied 
voor de voeten kreeg, was Bosma 
na de scherpe inzet (weer met links) 
een geslagen man, de stand 2-0 en 
de wedstrijd dus op papier gelopen. 

Collectief
Maar niet deze middag, waarin de 
normale regels blijkbaar niet van 
toepassing waren. Vanaf de aftrap 
was de volgende diepe bal op Kos-
ter dankzij collectief matig verdedi-
gen goed voor de 2-1 en nog geen 
tien minuten later zorgde een door-
gekopte inworp voor zoveel onrust 
in de defensie, dat ADO zelfs in dit 
ondertal er in slaagde, om Koedijk 
geheel alleen voor Dennis Prins op 
te laten duiken en de score was 2-
2! Ondanks dat het spel er door het 
geringe zelfvertrouwen niet beter 
op werd, kwam de winst toch weer 
aan Mijdrechtse kant toen Jasper 
de Haer tien minuten voor het eind-
signaal de bal na een vrije trap van 
Nicolai Verbiest op 5 meter van het 
doel op de schoen wist te krijgen, 3-
2. En toen Ben Ebu-Mordi een paar 
minuten later weer van zijn snelheid 
gebruik maakte en de bal hard voor-
zette, was het De Zeeuw (die kort 
daarvoor na een overtreding op die-
zelfde Ben Ebu-Mordi met geel zeer 
coulant bestraft was) die de bal 
met de knie langs zijn eigen doel-
man werkte voor de uiteindelijke 4-
2 eindstand.
Belangrijke punten, niet met goed 
voetbal behaald, maar in de huidi-
ge situatie met alle afwezigen (dit-
maal waren Rory van Gulik en Tha-
biso van Zeijl weer niet inzetbaar en 
viel Michael van Laere dus uit) zal 
over enkele dagen uitsluitend de 
winst geteld worden.

CSW onbeslist tegen
Ter Leede
Wilnis - In een aantrekkelijke, 
spannende wedstrijd heeft het eer-
ste vrouwenteam van CSW tegen de 
reserves van hoofdklasser Ter Leede 
een 2-2 gelijkspel behaald. De ploeg 
uit Sassenheim had in de eerste helft 
de beste papieren (1-2). Na de her-
vatting kwam CSW nog onverwacht 
goed terug en de 2-2 eindstand gaf 
de verhoudingen over de hele wed-
strijd goed weer. 

Tien minuten kon CSW met een fa-
natieke start haar tegenstander on-
der de duim houden, maar daarna 
was het over. Ter Leede combineer-
de en bewoog beter en CSW moest 
terug. Kim van Kippersluis kon met 
haar medeverdedigers het slot nog 
wel op de deur houden, maar de op-
bouw was moeizaam. Halverwege de 
eerste helft leidde een onderschep-
ping op het middenveld het eerste 
tegendoelpunt in. Ter Leede nam 
de aanval snel over en CSW kwam 
achterin een ‘mannetje’ te kort in de 
dekking met 0-1 als resultaat. 

Hoewel het spelbeeld ongewijzigd 
bleef, kwam CSW 10 minuten later 
al weer langszij. Op links veroverde 
de felle Jessica Könst de bal; haar 
voorzet bereikte de vrijstaande Dia-
na Koenen, die de bal beheerst bin-
nenschoof (1-1). In een korte ople-
ving hierna kreeg CSW vervolgens 
twee mogelijkheden op een voor-

sprong. Eerst kreeg geen enke-
le CSW-er het hoofd tegen de bal 
bij een mooie corner van Linda van 
Beek en even later schoot dezelfde 
Linda de bal van veraf tegen de lat.
Hierna nam Ter Leede het initiatief 
weer over. Een mooie aanval wordt 
afgesloten met een bal in het zij-
net, maar even later wordt het 1-2 
als een aanvalster van Ter Leede wel 
adequaat het hoofd tegen de bal zet 
bij een corner van links (1-2). 
Na de hervatting komt CSW op-
nieuw goed uit de startblokken. Al 
na 4 minuten mikt Linda van Beek 
de bal uit een vrije trap in de boven-
hoek en is de stand weer gelijk: 2-
2. Ter Leede antwoordt met een cor-
ner, waarna de bal tot drie keer toe 
wordt ingeschoten, maar evenzo ve-
le keren staat een CSW been een 
goal in de weg. 
Daarna ontstaat een fase met even-
wicht in de wedstrijd en weinig kan-
sen voor beide doelen. 

De slotfase is duidelijk voor CSW. 
De mouwen worden opgestroopt 
en Ter Leede moet alle zeilen bijzet-
ten om een dreigende nederlaag te 
voorkomen. CSW moet na een on-
gelukkige opmerking van Tea Mal-
basic tegen de scheids met 10 men-
sen verder, maar gescoord wordt er 
verder niet meer. Met de 2-2 eind-
stand kan de neutrale toeschouwer 
vrede hebben.

Goed gekoerst met 
Spel en Sport 55 Plus
Wilnis - Door de Stichting Spel en 
Sport 55 + in De Ronde Venen werd 
voor de tiende maal meegespeeld 
op het Sjaak Metz toernooi  van de 
koersbalvereniging De Hilversumse 
Meent in Hilversum. 
Met de inzet van veel vrijwilligers 
van de uitnodigende vereniging 
werd het wederom een goed ge-
organiseerde koersbaldag met een 
recordaantal deelnemers van 28 
teams. 
In opperbeste stemming werd met 
een team Avondlicht uit Mijdrecht 
en een combinatieteam Driehuis 
Mijdrecht/Vinkenoord Vinkeveen 
gestreden om een podiumplaats en 
werd het zodoende een leuke span-
nende wedstrijddag. De beste pres-
tatie van de afgelopen jaren werd 
geleverd door team Avondlicht met 
een welverdiende tiende plaats. En 
de poedelprijs ging naar het even-
eens goed spelende andere team, 
die als laatste eindigde. 
Door taxibedrijf Slingerland uit 
Mijdrecht werden de deelnemers de 

dag op prima wijze vervoerd.
 

De koersballers zijn opnieuw uitge-
nodigd voor het toernooi op 21 fe-
bruari 2009. 

Mocht u ook eens willen meema-
ken hoe koersbal gespeeld wordt, 
kom dan op de speeldagen van de 
verschillende teams. Avondlicht en 
Driehuis spelen op dinsdag respec-
tievelijk vanaf 14.00 uur en 09.30 
uur. Vinkenoord op donderdag van-
af 14.00 uur. Voor informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de sectorvertegenwoordiger Nol 
Wernert: 06-14807130.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



De Ronde Venen - Kees van den 
Brand (9) en Luc Verwijs (8), twee 
jonge turntalenten uit Mijdrecht 
en Wilnis, streden zaterdag 15 no-
vember om de Nationale Team Cup 
2008. Dit is het Nederlands Kampi-
oenschap voor clubteams.

Het was de eerste wedstrijd van 
Kees en Luc sinds hun overstap de-
ze zomer naar TOOS, een turnver-
eniging in Waddinxveen. Deze club 
heeft een grote heren- en jongens-
selectie, die op nationaal niveau 
mooie successen boekt. De jongens 
trainen nu gemiddeld 10 uur in de 
week, twee keer zo veel als bij hun 
oude vereniging VEP in Woerden.
Samen met twee clubgenoten vorm-
den ze zaterdag een team, waarmee 
ze uitkwamen in de categorie instap 
eerste divisie. Kees turnde vorig sei-
zoen ook al in deze categorie. Luc 
mocht voor het eerst laten zien in 
hoeverre hij de verplichte 
oefenstof al beheerst.
Op het eerste toestel - 
voltige - turnden ze bei-
den nog niet de oefening 
met de hoogste uitgangs-
waarde. Maar ze lieten 
wel vier strakke flanken 
zien die vrij goed gewaar-
deerd werden door de ju-
ry. Vlak daarna, in de rin-
gen, scoorden ze allebei 
hoog met goede zwaaien 
en fraai hoek- en spreid-
steunen. Kees had de 6e 
individuele score (16.90) 
en Luc de 8e (16.50). Hun 
beide teamgenoten ble-
ven daar iets bij achter. Op 
het onderdeel sprong lie-
ten ze vervolgens een re-
delijke salto en handstand 
platval zien, maar de sco-
res waren lager dan van de 
meeste concurrenten. 

Lastig
Het volgende toestel - 
brug - is voor veel tur-
ners een lastig onderdeel. 
Hoewel Luc op de trainin-
gen duidelijk vooruitgang 
boekt, lukte het hem zater-
dag niet om twee keer tot 

handstand te zwaaien. Kees deed 
dit wel en scoorde een mooie 16.40. 
Ook op rek liet hij vervolgens een 
goede oefening zien met een fraaie 
wegzet-salto als afsprong. De sco-
re: 16.75. Op het laatste toestel - 
vloer - konden de jongens nog één 
keer laten zien wat ze in hun mars 
hebben. Luc slaagde daar het beste 
in. Onder meer een mooie overslag 
en arabier flik-flak werden beloond 
met een 16.45.
Uiteindelijk werd het team van 
TOOS vijfde, achter een aantal gere-
nommeerde en meer ervaren teams 
uit Volendam, Emmen, Kampen en 
Hardenberg. Individueel eindigde 
Kees op de 10e plek en Luc op de 
11e. Voor beide jongens is de kop 
eraf. Ze weten waar ze de komende 
maanden aan moeten werken. Maar 
hebben tevens, vroeg in het seizoen, 
laten zien dat ze meedoen op hoog 
nationaal turnniveau. 
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Slechte start zaalseizoen 
Atlantis 1
Mijdrecht - Na twee weken voor-
bereiding en een wisseling in de ba-
sisopstelling van het door Pimen-
tel Fasteners gesponsorde Atlan-
tis 1 was het dan eindelijk tijd voor 
de eerste zaalwedstrijd. In de basis 
heeft Mark Goverse plaats moeten 
maken voor Auke van der Zijden en 
voor hem was het dan ook zijn eer-
ste officiële wedstrijd in Atlantis 1. 
Er werd gespeeld tegen Phoenix in 
Zoetermeer. Deze ploeg bleek tij-
dens de wedstrijd zeer aan Atlan-
tis gewaagd waardoor het een leuke 
wedstrijd was om te zien.
 
In de eerste aanval werd er be-
gonnen met Jacco van Koeverden 
Brouwer, Jelmer Steen, Lisanne van 
Doornik en Chantal Poolman. Er wa-
ren duidelijke afspraken gemaakt 
over de taken in het vak en dit was 
dan ook goed terug te zien in het 
verzorgde aanvalsspel van dit vak. 
Aan de andere kant startten Auke 
van der Zijden, Pim de Munter, Ma-
sha Hoogeboom en Sandra Pronk in 
de verdediging. Voor hen was het 
zaak er gelijk bovenop te verdedi-
gen en meteen die gevaarlijke plek 
in te nemen tijdens het verdedigen. 
Wat van te voren verwacht was, ge-
beurde ook: Phoenix was zeer aan 
Atlantis gewaagd. De eerste helft 
ging in het begin erg gelijk op, tot-
dat de doelpuntenstroom van Atlan-
tis stopte. De eerste helft eindigde 
met een redelijke 9-5 achterstand.
 
In de rust drukte coach Paul Plaats-
man de ploeg op het hart, dat er de 
tweede helft veel harder gewerkt 
zou moeten worden om de winst 
nog mee te kunnen nemen naar 
Mijdrecht. In de aanval moest er 
meer op één persoon gefocust wor-
den, omdat deze duidelijk de slecht-
ste tegenstander tegenover zich 

had. En in de verdediging moes-
ten er minder fouten gemaakt wor-
den. De tweede helft werd aanzien-
lijk scherper begonnen dan de eer-
ste helft.
 
Het aanvalsspel begon goed wat re-
sulteerde in twee snelle en mooie 
doelpunten van Auke van der Zij-
den en Masha Hoogeboom. Daar-
na viel het echter weer een beetje 
stil, waardoor de achterstand op de 
tegenstander niet verder ingelopen 
werd. Integendeel, de tegenstan-
der liep alleen maar verder weg van 
Atalntis. Tien minuten voor tijd werd 
Auke van der Zijden gewisseld voor 
Jimmy de Koning die ook nog een 
doelpuntje meepikte voor Atlantis in 
de slotfase van de wedstrijd. Er was 
al snel in de tweede helft beslist wie 
de winnaar zou worden van dit du-
el. Atlantis was simpelweg niet op-
gewassen tegen de schotkracht van 
de tegenstander. Ook de scherpe 
start in de tweede helft mocht niet 
meer baten en de wedstrijd werd 
verloren met 15 -11.  
 
Wat een goede start van het zaal-
seizoen had moeten worden resul-
teerde in een verloren wedstrijd met 
heel veel inzet, maar toch te weinig 
doelpunten om echt een gevaar te 
vormen voor de tegenstander. Za-
terdag 22 november moet Atlantis 
1 spelen tegen Waterland 1 in de 
Phoenixhal in Mijdrecht. Om 16:40 
uur bent u allen van harte welkom 
om Atlantis 1 aan te komen moedi-
gen om ervoor te zorgen dat de pun-
ten in Mijdrecht blijven. De doelpun-
ten van deze week werden gemaakt 
door: Jacco van Koeverden Brouwer 
(4), Auke van der Zijden (3), Chan-
tal Poolman (1), Sandra Pronk (1), 
Masha Hoogeboom (1) en Jimmy de 
Koning (1).

Atlantis start zaalseizoen slecht.

Simpele bekerwinst 
Atalante tegen Xenon
Vinkeveen - Donderdagavond 
speelde het door A-Side gespon-
sorde 1ste herenteam van Atalan-
te tegen Xenon uit Amsterdam. Met 
een compleet team en invaller Tino 
vh Hoenderdaal uit H2 begonnen 
de heren aan de wedstrijd. Met op 
de bank twee geopereerde spelers 
(Martijn de Vries en Erik Verbrug-
gen) als coach en assistent coach 
werd er begonnen  met de 1ste set. 
Nadat er 75 minuten verstreken wa-
ren stond er een 3-1 eindstand op 
het bord.
In de 1ste begon 2de spelverde-
ler Rick de Groot op de bank. Tino 
nam zijn plaats in binnen de lijnen. 
Gezien de stand op de ranglijst van 
Xenon (laatste in de competitie en 
maar een schamele 2 puntjes) bleek 
wel weer dat in navolging van het 
bekervoetbal, ook bekervolleybal tot 
vreemde wedstrijden kunnen leiden. 
Wellicht begonnen de heren met in 
hun achterhoofd de stand van Xe-
non op de ranglijst want de A-Side 
mannen speelde geen hoog tempo. 
De pass lag net niet, er was geen 
echte service druk, kortom een aan-
tal slordigheden die er gedurende 
de 1ste set niet echt uit wilden. Ata-
lante liep qua stand uit, maar Xe-
non sloop steeds weer naderbij. Het 
gaatje aan het eind van de 1ste set 
kwam niet meer in gevaar maar het 
was duidelijk, de 2de set moest en 
zou beter moeten. De 1ste set ein-
digde in 25-18.

Opdracht
In de 2de set kregen de spelers de 
volgende opdracht mee: ‘Houd Xe-
non onder de 10 punten’. Als do-
pe werkte dit bij de heren want ze 
schoten uit de startblokken. Via een 
sterke service beurt van Duncan van 
Senten werd een grote voorsprong 
genomen, 6-0. Nadat Xenon van de 
schrik bekomen was, kwamen ze 
iets beter in hun spelletje en via 8-4 
werd het 14-8. Daarna waren het de 
A-Side mannen weer die het spelle-
tje dicteerde. Tot aan de 22 punten 
leken de mannen de boodschap van 
beide coaches tot een goed einde 

te kunnen brengen om Xenon on-
der de 10 punten te houden. Echter 
enige nonchalance zorgde er voor 
dat Xenon toch over de 10 punten 
grens kwam. Met een 25-12 eind-
stand was ook de 2de set voor de 
Vinkeveners.
Rick de Groot kwam in de 3de set 
binnen de lijnen als 1ste spelver-
deler. Frans Roos ging in de aanval. 
Ook hier was de boodschap weer 
duidelijk. Niet dat Xenon onder de 
10 punten gehouden moest worden, 
maar de 3de set moest gewonnen. 
Een bekerwedstrijd gaat om 3 ge-
wonnen sets. Het werd Rick (spel-
verdeler) onnodig moeilijk gemaakt. 
De pass was minder waardoor Rick 
ook zijn aanvallers niet makkelijk 
en op de juiste plaats kon bedie-
nen. Er werd een voorsprong geno-
men door de A-Side mannen maar 
Xenon sloop dichter en dichter bij. 
Brutaal namen zij aan het eind van 
de set een voorsprong en gaven de-
ze niet meer weg en met 22-25 won-
nen de gasten deze set.

Opstelling
Het 4de bedrijf liet weer een beter 
Atalante zien. De opstelling werd 
niet aangepast, maar er werd ge-
streden en gewerkt voor elke bal. 
Rick liet zien een goede vervanger 
voor Frans te zijn. In de 4de set liep 
het weer als vanouds en lieten de 
A-Side mannen zien waarom zij aan 
een goede serie in de competitie 
bezig zijn. Er was weer servicedruk, 
en aangezien de pass ook weer als 
vanouds lag kon ook Rick de ballen 
bij zijn aanvallers brengen waar hij 
dat wilde. Deze lieten zich ook van 
hun beste kant zien en scoorde punt 
na punt. Zowel rake klappen als ge-
plaatste ballen plofte aan Xenon 
kant op de grond. Atalante won de 
set dan ook uiteindelijk met 25-14.
Door dit resultaat bekeren de A-
Side mannen door. Op dit moment 
is nog niet bekend wie de volgen-
de tegenstander is en waar de wed-
strijd gespeeld wordt. De informatie 
zal t.z.t. te vinden zijn op de website 
van Atalante (www.vv-atalante.nl)

Atalante H2 tegen VCH 4 
por favor
Vinkeveen - Vrijdag 14 november 
stond de hele dag in het teken van 
voorbereiding op de wedstrijd te-
gen VCH H4. Omdat bij vorige wed-
strijden Heren 2 in het begin van de 
eerste set niet goed uit de startblok-
ken kwam, werd er besloten om de 
warming up vrijdag via de mail al op 
te starten. Met deze mail werd al 
gesproken om de eerste set meteen 
warm te beginnen, en niet direct 
op een vette achterstand te komen. 
Tweede troef van deze avond was 
dat de lang verwachte coach (uit 
Gran Canaria) eindelijk ter plaatse 
(señor Lubbe) was.
 
De start zat er al goed in, en zoals 
het al veel wedstrijden was, voor-
al in teamspirit. Alles samen: sa-
men warming up, samen de rond-
jes lopen, samen de vloer op. En dus 
werd er warm aan de wedstrijd be-
gonnen. Het resultaat van de eer-
ste set mocht er nog niet wezen, net 
verloren 21-25.
 
De tweede set volgde, en de Rabo-
bank ploeg moest gewoon het hoofd 
koel houden, alles doen wat je moet 
doen in je eigen gebied, dat was de 
afspraak. Dit werkte, na een lange 
strijd werd de set met winst afge-
sloten, 25-23. Dit rook naar meer, de 
sfeer was weer goed, iedereen had 
alles voor elkaar over.
 
De derde set start, en iedereen moet 
weer even weten, dat Atalante ook 
deze set moet en wil winnen. De 
strijd is heftig, en VCH strijdt mee, 
maar net als in de eerste set, ook 
deze verloren met 21-25. 2-1 ach-
ter, de angst slaat toe, gaat dit weer 
zo een onverdiende 1-3 verlies par-
tij worden? Ergens kruipt dit gevoel 

naar binnen. Al vroeg in de wed-
strijd worden de time-outs opge-
bruikt, om de mannen van de Rabo-
bank ploeg te laten doorzetten, en 
niet te laten doorslaan in een over-
dreven alles voor iedereen wegpak-
ken. Op de stand van 23-24 is het 
doorbijten. Rein Kroon vliegt het 
scheidingsnet in om een bal te red-
den, Sven Pothuizen (hoe weet nie-
mand) krijgt die bal er weer over-
heen. Rein mag niet terug, die zit 
gewoon vast in het net. Maar Heren 
2 vist niet achter het net, en wint de-
ze set met 26-24.
 
Een vijfde set is verdiend, einde-
lijk een vijfde set. De kreet van de 
coach was Vamos, en dus gingen 
ze, op een of andere manier wist de 
Vinkeveense Rabobank equipe VCH 
zo te imponeren, dat ze deze set 
geen moment in gevaar kwamen. 5-
1 uitlopen, wordt weer opgetrokken 
tot 5-5, maar de eindstand is duide-
lijk genoeg, 15-8.
 
De winst is binnen, ganamos! Ze 
zijn de positieve weg ingeslagen, 
de samenwerking binnen het team 
met elkaar gaat eindelijk zijn vruch-
ten afwerpen. De zesde set aan de 
bar was weer gezellig. Na de nodi-
ge witte wijntjes ... huh.... witte wijn? 
Tja, de heren kregen nog een les-
je etiquette van dames 4, je drinkt 
geen bier, maar je gaat wat witte 
wijn nuttigen na een overwinning. 
Heren 2 zou heren 2 niet zijn om 
daarna gewoon wat bier en een vet-
te hap naar binnen te slaan, maar 
heren 2 kennende blijft zo een les 
wel hangen. Wie weet zitten ze over 
een paar wedstrijden allemaal aan 
de witte (zoete) wijn. Zoet van de 
overwinning.

Atlantis 2 komt tekort in 
Amsterdam
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ging het door Fortis gesponsorde 
Atlantis 2 op bezoek bij Oranje Nas-
sau 2 in Amsterdam. In de zaal be-
gint de competitie opnieuw, op het 
veld was de ploeg voorlopig geëin-
digd op de één na laatste plaats. 
Toch ging Atlantis met veel vertrou-
wen de wedstrijd in. Coach Jan-Wil-
lem van Koeverden Brouwer was 
verhinderd, maar hij werd vervan-
gen door Serge Kraaikamp en Paul 
Plaatsman. Peter van der Wel was 
afwezig wegens ziekte. 
 
In de aanval begonnen Melissa van 
der Stap, Kim Stolk, Jimmy de Ko-
ning en Berry de Jong. De verde-
diging bestond uit: Sandra Gor-
tenmulder, Tamara Gortenmulder, 
Mark Goverse en Alex van Senten. 
De ploeg uit Mijdrecht ging niet zo 
scherp van start: de eerste 3 doel-
punten waren voor de thuisspelen-
de club. 
Nadat er aan Atlantis kant gescoord 
werd door Alex van Senten (3-1), 
was het daarna toch weer de thuis-
spelende ploeg die scoorde. Atlan-

tis had wel meteen een antwoord 
door  een mooi schot van Berry de 
Jong. Daarna was het Oranje Nas-
sau met 3 doelpunten achter elkaar 
dat verder uitliep naar 7-2. Atlantis 
wist nog 2 keer te scoren via scho-
ten van Berry de Jong en Mark Go-
verse. Met een stand van 9-5 werd 
de rust ingegaan.
Na de rust was het Oranje Nas-
sau dat een doelpunt maakte, maar 
daarop had Atlantis ook weer een 
antwoord via een dieptebal waar-
bij de heer van Alex van Senten 
niet stond op te letten 10-6. Daar-
na werd er aan beide kanten een 
strafworp gegeven die aan Atlantis 
kant verzilverd werd door Jimmy de 
Koning. In de laatste minuut scoor-
de Berry de Jong met een schot van 
grote afstand 17-12. Dit was ook de 
eindstand van deze wedstrijd. 
De doelpunten: Berry de Jong 5, 
Jimmy de Koning en Alex van Sen-
ten 3, Mark Goverse 1. 
 Volgende week speelt Atlantis 2 in 
Mijdrecht tegen Velocitas om 15:20 
in de Phoenix hal aan de Hoofd-
weg.

Rondeveense turners op 
NK voor teams

Atlantis verliest van 
Weidevogels
Mijdrecht - Zaterdag 15 novem-
ber speelde Atlantis 6 tegen Wei-
devogels 4 in Bleiswijk. Deze eer-
ste zaalwedstrijd wist het jonge se-
niorenteam niet te winnen. Atlantis 
6 is dit jaar gepromoveerd door vo-
rig jaar op de laatste speeldag kam-
pioen te worden, hierdoor wisten ze 
een sponsor te vinden in Florist. 
Beide teams gingen fel van start; 
binnen een paar minuten stond 
het al 4 -2. De snelle achterstand 
liet de ploeg uit Mijdrecht echter 
niet op zich zitten. Het team bleef 
goed korfballen, maar toch wisten 
de Weidevogels hun voorsprong uit 
te breiden. Met rust stond het 9 – 
4, maar de Atlantis Florist combina-

tie oogde vanaf tien minuten voor 
rust fitter dan de tegenstander. Na 
rust herpakte Weidevogels zich he-
laas; ze kwamen fris de kleedkamer 
uit en bouwden hun voorsprong uit. 
De kans op winst was verkeken voor 
Atlantis. De ploeg uit Mijdrecht bleef 
desondanks goed korfbal laten zien. 
Tot het eind bleef het voor het pu-
bliek leuk, maar helaas hadden de 
Meervogels de overhand in doel-
punten. Atlantis verloor uiteindelijk 
met 18 – 6. Als u wedstrijden van At-
lantis wilt zien dan kunt u bijna el-
ke zaterdag komen kijken in sport-
hal de Phoenix. Voor het program-
ma en informatie over de club kunt 
u kijken op www.kvatlantis.nl 

De Vinken E1 wint eerste 
wedstrijd in de zaal
Vinkeveen - Het veldseizoen is 
weer afgelopen en de zaaltrainin-
gen zijn begonnen. Vorige week 
speelde de Vinken E1 eerst een oe-
fenwedstrijd tegen SDO uit Kame-
rik. Deze werd gewonnen met 8-2. 
Dus we begonnen hoopvol aan de-
ze wedstrijd. De Vinken E1 bestaat 
uit: Thomas Duikersloot , Menno de 
Graaff, Dylan Bras, Timo Pronk, Mi-
quel Jacobs, Annabel Mulckhuy-
se, Gina Ros, Britt Hartsink, Mariska 
Boellaard en Luka vd Vliet.

Zaterdag  moest er dus weer te-
gen SDO gespeeld worden maar nu 
was het geen oefenen meer maar 
de eerste wedstrijd van het zaalsei-
zoen. We begonnen een beetje slor-
dig aan de wedstrijd. Er werd veel 
balverlies geleden en het leek of ie-
dereen niet helemaal wakker was. 
(Of zou het komen doordat Sinter-
klaas aan kwam.) Na een gelijk op-
gaande strijd werd het  1-0 voor de 
Vinken, maar al heel snel werd het  
1-1. Vlak voor de rust scoorden we  
de 2-1 en met die stand gingen we 
ook rusten. Gina en Annabel had-

den een partijtje en Mariska was er 
ook niet dus mocht Zoe Dasler uit 
de F1 vandaag invallen. Best span-
nend want het was voor haar voor 
de eerste keer in een acht-tal.
Na de rust een flitsende start voor 
de Vinken wat de 3-1 betekende. 
De bal werd sneller rond gespeeld 
en we liepen uit naar 5-1. Met een 
mooie doorloopbal probeerde Dylan 
de 6-1 te scoren maar Dylan liep te 
ver door en kwam pardoes tegen de 
paal aan maar gelukkig hij mankeer-
de niets. Uiteindelijk werd de eind-
score 7-1.  Een mooie uitslag voor 
de Vinken E1 die ook vandaag nog 
eens team van de week was. Dit wil 
zeggen dat ze met het eerste team 
op mogen lopen en ook voorgesteld 
worden aan het publiek.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Vinkeveen - Donderdag jl onderte-
kenden Enno Steenhuis Geertsema, 
voorzitter Toer Trimclub De Merel 
en Peter Kinkel, directeur PK Sport 
een sponsorovereenkomst ten be-
hoeve van de Bosdijkloop 2009. PK 
Sport wordt de hoofdsponsor van 
dit evenement. PK Sport toont hier-
mee haar betrokkenheid bij de jaar-
lijkse trim- en wedstrijdloop in Vin-
keveen. 

PK Sport hoofdsponsor
Nu de Bosdijkloop 30 jaar bestaat, 
heeft TTC De Merel een hoofdspon-
sor die zijn naam aan de Bosdijk-
loop verbindt. PK Sport biedt een 
breed sportprogramma.
Op 2.000 m2 vindt u onder ande-
re fitness, cardiofitness, aerobics, 
steps, squash, sauna en nog veel 
meer. Dus veel mogelijkheden voor 
de deelnemers aan de Bosdijkloop 
om op een bewuste en blessurevei-
lige manier aan hun conditie en fit-
heid te werken.

Jeugd wil bewegen
Vooral de deelname vanuit de jeugd, 
uit de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, 
aan de Bosdijkloop in 2008 overtrof 
alle verwachtingen: bijna vier keer 
zoveel deelnemers als een jaar eer-
der. Duidelijk is dat de jeugd uit De 
Ronde Venen en omgeving wil be-
wegen. Als trimclub voert TTC De 
Merel een actief beleid om de jaar-
lijkse Bosdijkloop nog aantrekkelij-
ker te maken. Met de ondersteuning 
van PK Sport als hoofdsponsor wil 

TTC De Merel vooral de groei bij het 
kinder- en jeugdlopen verder stimu-
leren.

PK Sport Bosdijkloop 2009 
Op zondag 15 februari 2009 orga-
niseert TTC De Merel de PK Sport 
Bosdijkloop 2009. De jaarlijkse Bos-
dijkloop, vanaf 2009 op de derde 
zondag van februari, is toe aan de 
31ste editie van deze trimloop. Van-
af Sociaal Cultureel Centrum De 
Boei kan weer voor verschillende 
afstanden worden gestart. Voor de 
jeugd is er een prestatieloop van 1,7 
kilometer. Voor de overige deelne-
mers een 5 en 10 kilometerloop en 

de halve marathon. Inschrijving op 
de dag van de loop vanaf 10 uur bij 
het wedstrijdsecretariaat in De Boei 
aan de Kerklaan in Vinkeveen.

Meer informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop 2009 bij Peter Me-
ijer (tel. 0297-288143 na 18.00 uur 
of per e-mail via peter-jannie12@
casema.nl) en binnenkort op www.
ttcdemerel.nl.
Nadere informatie over PK Sport 
vindt u op www.pksport.nl. Voor een 
rondleiding en een informatiepak-
ket kunt u contact opnemen met 
PKSport, Voorbancken 26, Vinke-
veen (tel. 0297-264666). 
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VLC daagt leerlingen 
groep 8 uit
Regio - Gespannen koppies bij 
aankomst, rode koontjes tijdens het 
toernooi en blije gezichten tijdens 
het omhangen van  de welverdiende 
medailles. Dit waren de ingrediën-
ten van het tafeltennis toernooi voor 
de leerlingen van groep acht.

84 deelnemers
Maar liefst 84 jongens en meisjes 
kwamen naar de gymnastiek za-

len van het Veenlanden college te 
Mijdrecht voor hun toernooi “King 
of the court”.
Nadat de gymnastiek leraren wa-
ren voorgesteld werden de kinderen 
verdeeld over de veertien tafeltennis 
tafels en kon het toernooi van start 
gaan. In korte, flitsende wedstrij-
den van drie minuten lieten de deel-
nemers zien wat ze konden. Mooie 
backhands, strakke forehands en 

krachtige smashes kwamen van de 
batjes van de deelnemers.

Medaille voor iedereen
Na de voorronde en een korte pau-
ze met frisdrank en een reepje werd 
de finaleronde gespeeld. Om vier 
uur werd nog een groepsfoto ge-
maakt en kregen alle deelnemers 
een prachtige herinnering medaille 
omgehangen 

PK Sport hoofdsponsor 
Bosdijkloop 2009

Biljarten
Dit weekend finale 
driebanden A-poule in 
Café de Vrijheid
Regio - Het komend weekend 22 en 
23 november vindt de finale plaats 
van Driebanden poule-A. 
De arena waar het kampioenschap 
wordt uitgevochten is Café De Vrij-
heid in de Amstelhoek.De matado-
ren zijn Henk Doornekamp, Hen-
nie Hoffmans, Theo Valentijn, Ben 
Fransen en Kees de Zwart. Kees de 
Zwart was eerste reserve, maar ver-
vangt Ton Bocxe die verhinderd is.
Op beide dagen beginnen de wed-
strijden om 13.00 uur. Er wordt ge-
speeld volgens het AVE-systeem, 
hetgeen betekent dat normaliter de 
laatste wedstrijd de echte finale is. 
Eenieder die getuige wil zijn van 
schitterende caramboles, onbegrij-
pelijke missers, “konijnen” etc. kom 
er eens kijken in Café De Vrijheid.

Afgelopen speelweek 12 was een 
goede week voor BC De Vrijheid/
Biljartmakers. Zelf haalde ze 6 pun-
ten, versloegen directe tegenstan-
der De Merel/Metaal Mijdrecht 1, 
en zagen alle concurrenten punten 
verliezen. 
Gerrie Hözken (zie foto) had de kort-
ste partij van de week in 17 beurten, 
terwijl Hennie Hoffmans zijn goede 
vorm liet zien door de procentueel 
hoogste serie van 34 caramboles = 
34% te scoren.

Bob’s Bar 1 won verrassend met 7-
2 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
3. Joop Luthart, Jaap Blok en Je-
roen Schijf wonnen hun partijen. 
Wim Berkelaar zorgde voor de eni-
ge punten door Bob Hubenet op het 
nippertje te verslaan.
Dio 2 was iets sterker dan Stieva 
Aalsmeer, uitslag 5-4. Hennie Hoff-
mans had maar 20 beurten nodig 
om Pieter Coenen te verslaan. 

Dio 1 haalde nipt het extra punt en 
won daardoor met 5-4 van De Kui-
per/van Wijk. Michael de Kuiper had 
in 19 beurten Eric Brandsteder aan 
zijn zegekar gebonden. 
Cens 1 won overtuigend met 7-2 
van De Paddestoel 1. Carolien van 
Wijk redde de eer voor De Padde-
stoel 1 door Desmond Driehuis te 
verslaan. 
De Paddestoel 2 had met 0-9 niets 
tegen Cens 2 in te brengen. Al-
lan Knightley, Martijn Wolfrat, Zwe-
der van Dalen en Hans van Rossum 
haalden de punten voor Cens 2. 
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met 
1-8 van een ontketend De Schans. 
Henk Doornekamp is in vorm en 
won in 20 beurten van Wim van der 
Linden. Een spannende partij speel-
de Ab Augustin en John Beets. Na 
24 beurten stond er een remise op 
het scorebord.
De Paddestoel 3 was met 0-9 kans-
loos tegen De Kromme Mijdrecht 
1. Gerrie Hözken verpletterde Teus 
Dam. Hennie Versluis, John Ol-
dersma en Rienes Lanoy zorgden 
voor de maximale score.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 redde 
het net niet met 4-5 tegen Bob’s Bar 
2. Stefan Vos zorgde met 2 overwin-
ningen voor alle punten van Bob’s 
Bar 2.

Stand na speelweek 12:
1. Dio 1,
 75 punten in 12 wedstrijden
2. De Vrijheid/Biljartmakers,
 70 punten in 11 wedstrijden
3. Merel/Metaal Mijdrecht 1,
 65 punten in 12 wedstrijden
4. Merel/Metaal Mijdrecht 4,
 63 punten in 12 wedstrijden
5. Dio 2,
 62 punten in 12 wedstrijden 

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - Vrijdag 21 november  is 
er weer een klaverjassen in het KnA 
gebouw. Deze avond begint om 
20:00 uur  Er wordt gespeeld met 
vaste koppels volgens het dubbel-
kleur systeem.
Heeft u geen vaste kaartpartner geef 
u dan toch op, dan proberen wij een 
kaartpartner voor u te vinden.
Er wordt uiteraard gekaart voor de 
gezelligheid en voor leuke prijzen.
Natuurlijk is er ook weer de loterij 

waarmee leuke prijzen kunnen wor-
den gewonnen.
Kosten voor deelname 3,- euro per 
persoon
Dus kaart u graag voor uw plezier 
dan bent u bij KnA aan het goede 
adres, in het KnA gebouw aan het 
Legmeerplein in Uithoorn.
Voor meer informatie en inschrij-
ving kunt u terecht bij: Hans Kas 
06-17724798 of Peter Verhoef 06-
40811999.

UWTC Talenten 
blijven scoren!
Uithoorn - Waar vroeger de winter 
in teken van rusten stond voor wiel-
rennen is dat op dit moment geen 
optie meer! Ook bij de UWTC wordt 
er in de winter flink doorgetraind.

Op de baan in Amsterdam zijn op dit 
moment drie toppers aan de slag: 
André Looij, Dennis Looij en Thijs 
Leijgraaff (alle drie rijdend in de ca-
tegorie 15 en 16 jaar). Met zijn drie-
en laten ze in de trainingen maar 
vooral in de wedstrijden zien hoe er 
gekoerst moet worden.

Afgelopen zondag wist alleen een 
Belg het UWTC feestje te verstoren. 
Onze jongens konden deze helaas 
niet bijbenen en moesten genoegen 
nemen met een 2e plek voor André, 
een 3e plek voor Thijs en een on-
dankbare 4e plek voor Dennis. 
Wel lieten ze zien dat ze op de goe-
de weg zijn om eind december mee 
te strijden voor het rood-wit-blauw 
tijdens het Nederlands Kampioen-
schap baanwielrennen.

In het veld is de 14-jarige Tommy 
Oude Elferink op dit moment niet te 
stoppen. Met ruime voorsprong wist 
hij dan ook de concurrentie van zich 
af te houden tijdens de crosswed-
strijd in Uithoorn.

Ditzelfde gold voor de 17-jarige Je-
roen Breewel uit Wilnis, onbedreigd 
van start tot finish reed hij zijn wed-
strijd.
In de internationale cross in Lies-
hout wist Joost Spring in ’t Veld als 
20e te eindigen in de door een Itali-
aan gewonnen wedstrijd.

Bas de Bruin bereikte als 25e de fi-
nish en Luuk van Vliet werd knap 
30e. Pieter Homan kende ondanks 
een valpartij een goede wedstrijd 
en werd 32e. Michael van Meerland 
moest dankzij pech af stappen hal-
verwege de koers.

Over het algemeen dus weer een 
uitstekend weekend voor de Groe-
ne Brigade uit Uithoorn!

AKU slingert zich over 
heuvelen en door plassen
Regio - AKU was dit weekend actief 
zowel in Nijmegen bij de 7 heuvelen 
loop als in de cross in het Reeuwijk-
se plassengebied.
De AKU- jeugd, vertegenwoordigd 
door de pupillen Isabel Hooijman en 
Thimo Mayenburg, kreeg in Reeuw-
ijk een parcours voorgeschoteld van 
1000 meter bestaande uit 3 zand 
heuveltjes en een “blubber”pad. Het 
zware traject vergde het uiterste van 
de deelnemertjes waar Thimo het 
voor elkaar kreeg als achtste in een 
tijd van 5 minuten en 5 seconden te 
finishen. Isabel bedwong de kilome-
ter in een prima 5 minuten en 46 se-
conden, een tijd waar menig oudere 
op de baan nog erg haar best voor 
moet doen!
De lopers groep maakte deel uit van 
de 25000 atleten die aan de 25e 7 
heuvelen loop deel namen.
Gezamenlijk met de Balvertexpres, 
waarin de atletiekverenigingen uit 
Aalsmeer en Mijdrecht ook gezellig 
ruim vertegenwoordigd waren, toog 
men naar Nijmegen om zich aan de 
15 km. te wagen.
Snelste AKU loper was Harry 
Schoordijk die in een uitstekende 

1.06.11 over de heuvels flitste. Gui-
do van Vliet, nog niet zo lang uitko-
mend voor de lopers groep, deed 
het prima met een tijd van 1.11.29 
en ook Hans Mooy kan dik tevreden 
zijn met 1.14.20.
Jaap Verhoef, na lange revalidatie 
voor het eerst weer eens uitkomend 
in een echte wedstrijd, deed het on-
danks vlinders in zijn buik erg goed 
en bleef met 1.19.49 keurig binnen 
de 80 minuten. 
Corrinne van den Bergen, door ver-
plichtingen elders van de ande-
re dames de enige AKU deelneem-
ster, liep heerlijk ontspannen naar 
1.23.26 en ook Jan Honhoff, na lan-
ge tijd weer van de partij, liep een 
mooie 1.26 precies.
Maarten Breggeman, de nestor van 
de groep, genoot met volle teugen 
van de schitterende route en bereik-
te de finish in 1.33.25. Hij werd daar-
bij wel enigszins gehinderd door 
Ambulances die zich moesten ont-
fermen over diverse “gesneuvelden” 
en de doorgang op de smalle weg 
over de heuveltoppen soms behoor-
lijk versperden.

ADV boekte magere winst
Regio - In de wedstrijd tegen het 
sterke Ons Genoegen Utrecht heeft 
ADV uitstekend partij gegeven. Wel-
iswaar kwamen de taktiek van de 
teamcaptain niet geheel uit de verf, 
het resultaat was zonder meer goed 
te noemen. Een 9-11 winst, waar 
zelfs meer mogelijk was geweest.

Zonder Uithoornaar Auke Godthelp, 
maar wel compleet door invaller Ad 
Vlam begon ADV aan het zware du-
el. Ook de thuisclub was compleet 
en zo was dit de eerste complete 
wedstrijd voor ADV dit seizoen.
De afgelopen ontmoetingen tussen 
ADV en Ons Genoegen (OG) ein-
digden allemaal in ruime zeges voor 
ADV, maar inmiddels heeft Ons Ge-
noegen zich versterkt en met vijf 
spelers met een 1200 of meer rating 
en geen echt zwakke spelers zeker 
gelijkwaardig aan ADV. 

Teamcaptain Krijn ter Braake hield 
hier rekening mee en stelde in de 
top ook zwaar genoeg kaliber op, 
die in staat moesten zijn om de OG-
top in bedwang te houden, maar 
ook sterke spelers die de mindere 
spelers van OG het vuur na aan de 
schenen moesten kunnen leggen.
De op papier ‘zwakkere’ broeders 
van ADV werden verdeeld. Taktiek 
was dus om op de lagere borden de 
winst te behalen en op de bovenste 
borden niet teveel toe te geven. Die 
taktiek leek te werken omdat ADV 
op de lagere borden overal over-
wicht kreeg, behalve op bord 10. 
Gert van Willigen heeft iets dit jaar. 
Voor de derde keer wist hij voor de 
partij goed op gang was, schijfwinst 
binnen te halen. Dit keer was het 
de tegenstander die een combina-
tie startte en zich verrekend had en 
na afloop een schijf achter stond. 
Thijmen Stobbe op bord 3 volg-

de het goede voorbeeld en dwong 
schijfwinst af. Ook Bob Out op bord 
5 had een goede dag: hij liet zijn 
veel sterkere opponent slechts één 
kans op ontsnappen uit de hekstel-
ling. Toen hij die niet greep vermor-
zelde hij zijn tegenstander. Toen was 
de winst van Van Willigen al gere-
aliseerd en was OG teruggekomen 
door (ook in hekstelling) Ridens Bol-
huis te verslaan. Verder hield de top 
elkaar in evenwicht en kwam alles 
verder op de onderste borden aan. 
Daar had Kenny Kroon (in een re-
prise van een zo’n 25 jaar oude par-
tij – toen voor Ons Genoegen Vinke-
veen tegen Ons Genoegen Utrecht 3 
– tegen Wim Vlooswijk) de winst la-
ten liggen en was tot remise geko-
men: 6-8. Op de overige drie borden 
waren de standen uitstekend voor 
ADV: alle borden hadden winstkan-
sen. In de afwerking kwam het er 
niet van: ADV moest genoegen ne-
men met een verdiende maar mage-
re 9-11 zege.

Uitslagen aan de borden Ons Ge-
noegen – ADV 9-11
1 W van Beek (1276)- Wiebo Drost
(1265) 1-1 (2)
2 A van Mourik (1261)- Ad Vlam 
(1187) 1-1 (3)
3 C van Wijk (1235) - Thijmen Stobbe
(1167) 1-1 (8)
4 B de Vos (1305)- Krijn ter Braake
(1300) 1-1 (1)
5 A Zijlstra (1207)- Bob Out (933) 0-2 (6)
6 W Vlooswijk (1089)- Kenny Kroon
(1153) 1-1 (5)
7 L den Doop (1145)- Gert van Willigen
(1211) 0-2 (4)
8 A Mossink (1065)- Jan Pieter Drost 
(1271) 1-1 (10)
9 G Bakker (1038)- Paul Lohuis
(1133) 1-1 (9)
10 A Schwartz (1042) - Ridens Bolhuis 
(825) 2-0 (7)

Red Bull knock out 
geslaagd voor Tino Winter
Regio - Afgelopen weekend was 
de Red Bull Knock Out in Scheve-
ningen. Tino Winter was ook van de 
partij. Om 13.00 uur begon de 1ste 
heat en moest je bij de eerste 325 
zitten om door te gaan naar de 2e 
heat. De 1este heat duurde 80 mi-
nuten en 2 rondes en moest er mi-
nimaal 1 pitstop worden gemaakt. 
Tino had rijnummer 404 en moest 
dus achterin starten. Er deden 650 
rijders mee. Na 30 minuten rijden 
lag Tino op een 85ste plek en beetje 
bij beetje naar voren toe. Na 80 mi-
nuten en 2 rondes finishte Tino als 
43ste. En mocht hij dus door naar de 
2e heat. Het parcours werd steeds 
zwaarder en het werd dus een hele 
strijd. Na een goede start bij de eer-

ste 40 rijders, ging het op het rech-
te eind even mis en sloeg Tino over 
de kop en daarna rond de 300ste 
plek weer verder. Toen de wedstrijd 
op de helft was lag Tino toch al net-
jes rond de 90ste plek. Nadat hij zijn 
verplichte pitstop had gemaakt ging 
het weer steeds beter. Aan het ein-
de van de wedstrijd kwam het zee-
water de baan opzetten en moesten 
ze iets andere sporen gaan rijden. 
Toen de tijd erop zat werd Tino als 
52 ste afgevlagd. Wat weer een zeer 
nette prestatie was. Tino was hele-
maal gesloopt toen hij de pits weer 
in kwam. Het was een fantastische 
dag met weer veel bezoekers. En de 
fans die hem hebben aangemoe-
digd, heel erg bedankt! Super!

Prijs-klaverjassen 
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag   21 novem-
ber  is er  prijs-klaverjassen in cafè 
de merel in Vinkeveen er zullen vier 
giffies gespeeld worden , 20.00 uur 
aanwezig zijn, de aanvang  van het 
klaverjassen  is om 20.15 uur, dus 
kom op tijd s.v.p.   De uitslag van de 
laatste keer was;

Martien de Kuijer met 7279 pnt
2 Loes Verbruggen met 7147 pnt

3 Frans Bierstekers met 6845 pnt
4 Cees Lof met 6814 pnt 
5 Jan Houtkamp met 6723 pnt
De poedelprijs was voor Greet Koot 
met 4427 punten.

Plaats van handeling:
Café de Merel
Arkenpark “MUR” no 43 
3645 EH   VINKEVEEN
0297-263562 of 0297-264159
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Teleurstellend KDO 
pijnlijk onderuit
De Kwakel - Voor KDO stond afge-
lopen zondag de uitwedstrijd tegen 
RKAVIC op het programma. RKA-
VIC is de competitie matig begon-
nen en stond op voorhand van de 
wedstrijd op een tiende plaats.
Voor KDO zouden er dus mogelijk-
heden moeten liggen om een goed 
resultaat neer te zetten. Trainer Ron 
Langhout kon deze middag be-
schikken over zo goed als comple-
te selectie.
RKAVIC kwam zeer fel de startblok-
ken uit en kon na vijf minuten al 
op voorsprong komen na een ster-
ke individuele actie van de Amstel-
veense aanvoerder, 1-0. Het eerste 
kwartier was duidelijk voor RKAVIC, 
maar naarmate de wedstrijd vorder-
de nam KDO het heft in handen. In 
de 25e minuut was het dan ook Rick 
Kruit die de gelijkmaker aanteken-
de. Na een slimme steekpass van 
Sven Vlasman, schoot Kruit onberis-
pelijk de bal in de rechterbeneden-
hoek, 1-1. Met deze stand werd ook 
de rust bereikt.
In het begin van de tweede helft liet 
KDO zich wederom overrompelen 
door RKAVIC en net als in de eer-

ste helft kwamen de Amstelveners 
na een paar minuten spelen weer 
op voorsprong, 2-1. 
KDO kon er in het verdere verloop 
van de tweede helft te weinig te-
genover zetten om echt gevaarlijk 
te worden. Kansen waren er nauwe-
lijks te bespeuren, want KDO speel-
de veelal de lange bal en speelde 
RKAVIC hiermee in de kaart. RKA-
VIC kreeg steeds meer het besef 
dat zij konden winnen van KDO en 
maakte gebruik van de extra ruim-
te die ontstond doordat KDO met 
een extra aanvaller ging spelen. In 
de 80e minuut zou de wedstrijd de-
finitief beslist worden nadat de Am-
stelveense spits de 3-1 aantekende. 
Dit zou uiteindelijk ook de einduit-
slag worden.
Kortom, KDO verloor deze middag 
teleurstellend van laagvlieger RKA-
VIC en zakt hiermee verder weg 
uit de subtop. Aanstaande zondag 
speelt KDO wederom uit en ditmaal 
bij Swift in Amsterdam.
KDO zal dan veel beter voor de dag 
moeten komen om ervoor te zorgen 
dat ze niet verder gaan zakken op 
de ranglijst!

Qui Vive jongens B1 nog 
niet op dreef in Inter 
District Competitie
Uithoorn – De start van de IDC 
West-competitie heeft de hockey-
ers van Qui Vive B1 nog niet het ge-
wenste succes opgeleverd. Na drie 
wedstrijden staan de mannen nog 
zonder punten onder aan de rang-
lijst. Afgelopen zaterdag bleek ook 
het team van de Reigers uit en in 
Hoofddorp te sterk voor de Qui Vi-
ve-mannen, die hun vorm nog niet 
hervonden hebben na de uitstekend 
verlopen voorcompetitie in de Top-
klasse.

Het jongens B1-team van Qui Vive 
hockeyt dit seizoen in de sterke In-
ter District Competitie West, de een 
na hoogste klasse in Nederland, 
met nieuwe tegenstanders uit on-
der meer Amersfoort, Almere, Bilt-
hoven en Leiden en twee beken-
de teams uit de eigen regio, Pinoké 
en Reigers. Na eerder verlies tegen 
Amersfoort (uit met 6-2) en Alecto 
(thuis met 2-0), wilden de mannen 
van Qui Vive het tij keren door de 
Reigers op eigen veld te verschal-
ken.
Qui Vive moest het deze keer stel-
len zonder Marc van Zijverden die 
in de wedstrijd tegen Alecto gebles-
seerd was geraakt. Na het startsein 
begon Reigers direct met een sterk 
offensief, met een gevaarlijke doel-
kans, die gelukkig niet werd benut. 
Qui Vive nam het initiatief over, maar 
wist geen echte kansen te creëeren. 
In de 20ste minuut kwamen de Rei-
gers weer terug. 

Dekkingsfout
Een grote dekkingsfout in het cen-
trum gaf Reigers een prachtkans in 
overtal de verdediging uit spelen en 
deze werd dan ook benut: 1-0. Zes 
minuten later was Reigers weer ge-
vaarlijk. Keeper Mats Kaas stopte de 
eerste inzet, maar was de bal toen 
kwijt, die daarna alsnog in het doel 
belandde: 2-0.
In de hele wedstrijd miste de over-
tuiging bij de Qui Vive-jongens. De 
bal werd achterin te veel rondge-
speeld, het middenveld was slecht 
bereikbaar. Individuele acties liepen 
stuk op een solide verdediging van 
de Reigers. En echte dreiging ging 
er van Qui Vive niet uit. Mats Kaas 
verrichtte overigens goed keepers-
werk, maar wist niet te voorkomen 
dat vlak voor rust de derde treffer, 
een prachtig backhandshot, langs 
hem in de touwen verdween: 3-0.
In de tweede helft werden wat wis-
sels bij Qui Vive toegepast. Reigers, 
met name het centrale duo, bepaal-
de echter het spel, hoewel Qui Vi-
ve wel enkele strafcorners wist te 
veroveren. Een daarvan werd verzil-
verd door Tom Günther: 3-1. Reigers 
kreeg nog diverse kansen, maar de 
score werd niet verder uitgebouwd.
Zaterdag 22 november krijgt Qui Vi-
ve om 13 uur het team van SCHC 
uit Bilthoven op bezoek op de vel-
den aan de Noorddammerweg in De 
Kwakel en hoopt de vorm te kunnen 
tonen die ze in de voorcompetitie 
hebben laten zien

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 11 november 
werd de vijfde en voorlaatste ronde 
van de tweede parencompetitie ge-
speeld.Volgende week wordt beslist 
wie promoveert/degradeert. Ach ja 
time flys! De uitslag in de A-lijn, met 
zestien paren ziet er als volgt uit:
Eerste werden Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post met de gewel-
dige score van 70.54%!. Tweede de-
ze keer het paar Tini Geling/Paula 
Kniep met 59.23%, als derde plaats-
te zich het paar Trudy van den As-
sem en Refina Troost met 57.74%. 
Voor schrijfster dezes is het geen 
verrassing meer: Greet Overwa-
ter en Guus Pielage staan met twee 
stippen bovenaan en zijn niet meer 
in te halen! Ach tweede of derde is 
ook leuk toch? Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post staan tweede 
gevolgd door Kokkie van de Kerk-
hoven en Corry Smit.Voor het paar 

Roelofsma/Slinger staat het licht op 
groen: nu voor de B.
In de B-lijn, met vijftien paren wer-
den eerste Tilly van Dijk en Jany 
van der Ent met 59.83%. Als tweede 
plaatsten zich Corry Bleekemolen 
en Erny Brandsen met 56.94%, ge-
volgd door het paar Ans Pickers en 
Loes Wijland als derde met 56.60%.
De B-competitie ziet er nu als volgt 
uit:Tilly van Dijk en Jany van der Ent, 
met stip, zijn eerste. Ans Pickers 
en Loes Wijland zijn tweede, derde 
staan Corinne van der Laan en Anne 
Tolsma. Het kan nog spannend wor-
den voor de “B-ers”: Wie slaagt erin 
om volgende week tweede c.q. der-
de te blijven of te worden? Het paar 
Pickers/Wijland of Van der Laan/
Tolsma? Ook spelen bij “Harten-
vrouw”? Inlichtingen bij het secre-
tariaat, Alice Oostendorp, telefoon-
nummer 0297-540183.

Verrassende scores bij BVK
De Kwakel - Op de voorlaatste 
speelavond van de 2e parencyclus 
kon weer een aantal verrassende 
scores genoteerd worden.
Was er vorige week alle aanleiding 
om met de B poule te beginnen, de-
ze week is de C poule aan de beurt 
om als eerste genoemd te worden, 
want daar waren de verrassingen 
niet van de lucht.
Met een nooit eerder vertoond 
machtsvertoon eisten Toos Boerla-
ge en Bep Brockhof hier de eerste 
plaats op met maar liefst 66,7%.
Minstens zo verrassend was de 2e 
plaats voor Irene Egberts en An-
nie Lauwers met 57,5%. Zou het dan 
toch zover komen dat de dames 
naar de B poule promoveren? Dat 
zou zomaar kunnen , maar dan zal 
a.s. donderdag opnieuw alles uit de 
bekende kast gehaald moeten wor-
den en moet de concurrentie ook 
een beetje meewerken.
Op een gedeelde 3e plaats eindig-
den Helen Conijn en Ineke Hilliard 
met Wim Maarschalk en Henk Poll. 
Laatstgenoemd paar is zo goed als 
zeker van promotie, evenals paar 
Bakker-Elias. Voor de resterende 2 
plaatsen strijden nog zo’n 5 paren.
 Ook in de B lijn een zeer hoge sco-
re en wel die dan Riet en Ab van 
Nieuwkerk met 69,1%, waarmee 
zij  definitief afscheid namen van 
het degradatiespook dat hen be-

dreigde. Marianne Kamp had Loes 
Schijf als invalster aangetrokken 
en gezamenlijk noteerden zij de 2e 
plaats met 62,5%. Wedstrijdleider 
Cor werd met partner Bep Verleun 
3e met 55,2%.
Mayke Dekker en Ellen de Jong slo-
ten de rij met 37% en zij zullen hier-
door een stapje terug naar de C lijn 
niet meer kunnen ontwijken.
Promotie naar de A lijn staat eigen-
lijk alleen nog maar vast voor paar 
Backers-Kamp (D), voor de 3 overi-
ge plaatsen strijden nog 6 paren.
 In de A lijn was echtpaar van der 
Post weer eens goed op dreef. Hun 
score bedroeg 56% en dat was ge-
noeg voor de 1e plaats. Met 54,6% 
eindigden Huub en Kitty van Beem 
als 2e en Han Mann en Fie Brokke 
zaten daar kort achter met 54,2%, 
goed voor de 3e plaats.
Het verschil tussen nummer 1 en 
nummer 9 op deze avond bedroeg 
minder dan 7%.
Minder goed verging het deze avond 
Jos en Nelly Bader, want met 40,5% 
moesten zij alle andere paren voor 
laten gaan.
Dat paar Verhoef-Elenbaas ook de-
ze cyclus winnend zal afsluiten staat 
al vast. Onderin is het spannender, 
want daar zijn 11 van de 16 paren(!!) 
nog niet zeker van lijfsbehoud. Dat 
belooft dus een spannend slot-
avondje te worden. 

Qui- Vive verslaat mede 
concurrent in eigen huis
De Kwakel - De wedstrijd van af-
gelopen zondag was een belang-
rijke wedstrijd voor de dames van 
Qui- Vive. Er moest gewonnen wor-
den van GCHC uit Groningen om 
nog voor het kampioenschap mee 
te blijven draaien. 
Qui-Vive wist zeer fel te beginnen 
waardoor GCHC niet gemakkelijk 
van haar eigen helft kon komen. Na 
tien minuten viel dan ook de ope-
ningstreffer. Een snel opgezette 
aanval van Qui Vive werd met een 
voorzet van Charlotte Vega afgeslo-
ten en door Emma Douque afge-
rond.(1-0). Het tempo van de wed-
strijd bleef erg hoog en werd voor-
namelijk bepaald door Qui-Vive. Ook 
GCHC kreeg echter hier en daar wat 
kleine kansen. Vlak voor rust kreeg  

Qui-Vive nog een strafcorner die Sa-
cha Bal met een direct schot op goal 
besloot. (2-0) 
Na de rust kwam Qui-Vive wederom 
goed uit de startblokken en wist ook 
snel op een 3-0 voorsprong te ko-
men door een goal van Renee Brog-
gel . De 4-0 was een tip-in van Dul-
cia Spee in de kruising voorafge-
gaan door een mooie actie van Mo-
nique van der Knaap. 
GCHC gaf zich nog niet gewonnen 
en kon twee keer snel achter elkaar 
scoren en inlopen tot 4-2. Even was 
er paniek bij Qui-Vive met nog 9 mi-
nuten op de klok. Maar de paniek 
werd al snel gesust door een goal 
met de backhand van Eva Abra-
hams. Daardoor kwam de 5-2 eind-
stand op het scorebord. 

Legmeervogels E5 
lijdt verlies
Uithoorn - Na de mooie overwin-
ning vorige week begon Legmeer-
vogels, LMV, iets later vol goede 
moed aan de wedstrijd.

En het moet gezegd, een echte wed-
strijd in de eerste helft. De eerste 
helft stond bol van spanning waar-
bij het ongeslagen Roda vol aanviel, 
wat bleek uit de grote hoeveelheid 
corners die ze kregen, terwijl LMV 
er maar 1 tegenover stelde.

Absolute uitblinker in de eerste helft 
was Thom Luttenberg, de keeper, 
die meerdere spectaculaire reddin-
gen maakte, en daardoor een ach-
terstand voorkwam.

De aansluiting van de achterhoede 
naar voorhoede was niet optimaal, 
maar dit viel minder op omdat het 
speelveld relatief klein was door het 
aanvallende spel van Roda. Vol in-
zet speelde LMV, zoals de laatste 
tijd vaker gebeurde, waardoor LMV 
met een brilstand de rust inging. 

De tweede helft was het tegenover-
gestelde van de eerste helft. LMV 
speelde veel te tam. Tussen de voor- 
en achterhoede was de ruimte veel 
te groot, waardoor er totaal geen 
lijn in het voetbal zat. De voorhoe-
de was overigens veel te lui of mak-
kelijk of afwachtend of wat dan ook, 
als er al een bal richting de voor-
hoede werd gespeeld, wachtte de-
ze keurig af, waardoor Roda moei-
teloos overnam. Hierdoor kon een 
tegentreffer niet uitblijven, en het 
zou er niet bij 1 blijven. De laksheid 
werd in de tweede helft afgestraft 
door Roda, die veel te veel ruimte 
kreeg. Één aanval werd gezien in de 
tweede helft, dat was het enige wa-
penfeit dat zij door een gebrek aan 
inzet konden laten zien. Uiteindelijk 
werd de eindstand 6-0.

Wat opviel is dat er in de eerste helft 
met veel inzet werd gespeeld waar-
door het 0-0 bleef, maar de tweede 
helft zonder 100% inzet verlies je zo-
maar met 6-0. 

Qui Vive Ma1 verslaat 
Ring Pass Ma1 (2-5)
De Kwakel - Voor de derde wed-
strijd van de IDC, mocht Qui Vive 
Ma1 afreizen naar Ring Pass Ma1 
te Delft. Vorige week hadden de 
dames, ondanks het redelijk goe-
de hockey, verloren van Alkmaar en 
waren deze week niet van plan om 
wederom met een verlies van het 
veld te stappen. Vol goede moed 
werd er om 12.45 uur verzameld in 
De Kwakel, om met zijn allen rich-
ting Delft te vertrekken. 
Om kwart voor 3 stonden beide 
teams klaar om de wedstrijd te star-
ten. Zowel Qui Vive als Ring Pass 
begon de wedstrijd sterk. Het was 
echter Qui Vive dat al snel het eerste 
doelpunt kon maken; na een mooie 
aanval speelde Dulcia Spee de bal 
richting het doel, waar Aimée Timo-
rason de bal nog net voor de doellijn 
kon aanraken, 0-1. Een goed begin. 
De dames van Qui Vive zakten ver-
volgens even weg waardoor ze een 
strafcorner tegen kregen. Helaas 
ging deze er via een stick van Qui 
Vive in, waardoor Ring Pass op ge-
lijke hoogte kwam. Qui Vive creëer-
de veel ruimte om in te hockeyen en 
kon deze ruimtes ook goed benut-
ten. Ook Ring Pass kreeg nog en-
kele kansen, maar het was weder-
om Qui Vive dat op voorsprong kon 
komen. Een strafcorner werd afge-

maakt door Dulcia Spee die bij de 
tweede paal voor de tip stond, 1-2. 
Voor rust kwam Qui Vive niet meer 
in gevaar, de dames konden zelfs de 
voorsprong uitbreiden. Marijn Hol-
man kreeg de bal op rand cirkel, na-
dat ze de verdediger voorbij was, 
haalde ze zonder pardon uit en de 
bal ging het netje in. Zo luidde de 
ruststand 1-3. 
Na rust kreeg Qui Vive het af en toe 
moeilijk. Ring Pass hockeyde veel op 
de helft van Qui Vive en de scheids-
rechter deelde een gele kaart uit 
waardoor Qui Vive even met 10 man 
stond. Ring Pass kreeg zo een aan-
tal strafcorners en één daarvan ging 
erin, 2-3. Na dit doelpunt ging Qui 
Vive weer beter hockeyen. Er wer-
den weer grote kansen gecreëerd 
en Qui Vive was de betere partij. 
Dulcia Spee zorgde uiteindelijk voor 
de 2-4 en de 2-5. Haar tweede doel-
punt van de wedstrijd was op aan-
geven van Lisa Schmidt. Dulcia aar-
zelde niet en flatste de bal hard en 
hoog het doel in. Haar derde doel-
punt begon bij Lisanne ten Caat; zij 
liep op met de bal en vond uitein-
delijk Dulcia die de bal achter de 
keepster werkte. 
Een mooie overwinning dus voor de 
dames van Qui Vive. Volgende week 
treffen ze thuis Leiden Ma1.Legmeervogels overtuigend 

naar winst op sv Bijlmer
Uithoorn - Het is Legmeervogels/
LG/UBA dan toch gelukt om van 
een ploeg dat laag staat op de rang-
lijst te winnen. Maar het is wel een 
overtuigende overwinning gewor-
den. Dat het slechts 3-0 is gewor-
den voor de Vogels komt door het 
feit dat er ook in dit duel veel kan-
sen nodig zijn om tot score te ko-
men. Gelukkig beschikken de Vo-
gels over een goede achterhoede 
die weinig of geen kans weggeeft. 
Mocht het dan toch lukken om er 
eens doorheen te komen dan is er 
altijd nog Patrick Brouwer om de te-
genstander van het score af te hou-
den. 

Sterk
Legmeervogels begint erg sterk en 
sv Bijlmer heeft de grootste moeite 
met et voortvarende spel van de Vo-
gels. Het is dan ook een genot voor 
de ogen zoals Legmeervogels in de 
eerste vijfenveertig minuten voetbalt. 
Goede en snel uitgevoerde combi-
naties brengen de achterhoede van 
de gasten telkens in grote verwar-
ring. Het is dan voor de toeschou-
wers en de technische staf onbe-
grijpelijk dat men niet tot een snel-
le treffer weet te komen. De mooiste 
kansen worden gecreëerd maar zo-
als gezegd het score verloopt moei-
zaam. Pas in de zesentwintigste mi-
nuut moet de man die het score-
bord bedient in actie komen. Sam 
Osei is het die met een fraaie actie 
de sv Bijlmer doelman weet te pas-
seren. Een voorzet, of was het een 
schot, verdween tot ieders verras-
sing in het doel en staat Legmeer-
vogels LG/UBA op een verdiende 1-
0 voorsprong. Twee minuten later is 
het zelfs al 2-0. Deze keer was het 
Stefan van Pierre die de doelman 
van de gasten kansloos liet. Dan 
gaat het wederom weer talrijk op-
gekomen publiek er goed voor zit-
ten of staan. De gedachten is dan 
wel dat Legmeervogels er een heer-
lijke wedstrijd van gaat maken met 
veel treffers voor de Vogels. Helaas 
het mag niet zo zijn. Deze 2-0 ging 
misschien wat te gemakkelijk en 
Legmeervogels neemt gas terug. Dit 
is iets wat je tegen dit soort clubs 
niet moet doen. Sv Bijlmer wordt zo 
nu en dan zelfs gevaarlijk voor het 
doel en een keer heeft Patrick Brou-
wer zijn hulp doelman Tim Mollers 
nodig om de gasten van een treffer 
te weerhouden. Het is niet te begrij-
pen voor het publiek dat Legmeer-
vogels zo moeite heeft om te sco-
re. De mooiste kansen worden door 
goed voetbal gecreëerd maar als het 
opafmaken aankomt dan gaat het 
moeizaam. Tot aan het rustsignaal 
van de uitstekend leidende scheids-
rechter Steur wordt er dan ook niet 
meer gescoord en gaat de rust dan 
ook in met een zeer verdiende 2-0 
voorsprong voor Legmeervogels.

Tweede helft
Deze helft is beduidend minder dan 

de eerste. sv Bijlmer heeft beslo-
ten om zich niet zonder slag of stoot 
over te geven en begint dan ook fel-
ler dan de Vogels aan de tweede 
helft. Legmeervogels/LG/UBA moet 
dan meer verdedigen dan aanvallen. 
En zo nu en dan krijgt doelman Pa-
trick Brouwer ook iets te doen. Het 
is niet veel maar wat hij moet doen 
doet hij goed. Na de eerste aanval-
golven van de gasten krijgt Leg-
meervogels weer de overhand en 
komen de kansen er weer aan. Ook 
nu zit het weer niet mee en wil de 
beslissende derde treffer maar niet 
komen. En zolang deze er niet is blijf 
je als elftal dat op achterstand staat 
er in geloven. Het duel wordt er niet 
fraaier op maar wel spannend. Uit-
eindelijk scoort Legmeervogels dan 
toch nog de derde treffer. Zij heb-
ben daar dan wel de hulp van de sv 
Bijlmer voor nodig. In eerste instan-
tie lukt het een Bijlmer speler niet 
om goed terug te spelen op zijn ei-
gen doelman. Als deze doelman 
dan vervolgens de bal in de voe-
ten schuift van Mounhir Ghannoun 
is de derde treffer een feit 3-0. Hier-
na gaat het kaarslicht langzaam uit 
en hobbelt het duel naar het eind. 
Al met al is het toch een verdiende 
overwinning geworden op de sv Bijl-
mer en rukt Legmeervogels op naar 
de tweede plaats op de ranglijst. De 
achterstand op de nieuwe koplo-
per Zeeburgia bedraagt slechts een 
punt. Hierbij dient wel opgetekend 
te worden dat Legmeervogels/LG/
UBA nog een 2-tal duels te gaan 
heeft. Bij winst gaat men dan ook 
Zeeburgia ruimschoots voorbij. 

Inhaalprogramma
Voor aanstaande zondag heeft de 
KNVB een inhaal/bekerronde vast-
gesteld. Dat wil zeggen dat er maar 
een wedstrijd in deze klasse wordt 
gespeeld en wel het duel Abcoude 
tegen Legmeervogels. Er rust toch 
wel enige druk op dit duel, Ten eer-
ste omdat men dan bij winst de nieu-
we koploper is in deze klassen maar 
vooral omdat men niet mag verlie-
zen in en tegen Abcoude. Dit heeft 
alles te maken met de eerste perio-
de. Die kan door Legmeervogels ge-
wonnen worden indien met dus wint 
van Abcoude maar ook het duel la-
ter dit jaar thuis tegen CTO’70 win-
nend weet af te sluiten.Dan is er te-
recht ook veel te doen geweest over 
het duel Sporting Maroc  - Zeebur-
gia. De KNVB is een onderzoek ge-
start naar het geen er allemaal is 
gebeurd tijdens en na afloop van dit 
duel. De KNVB heeft dan ook han-
gende het onderzoek de wedstrijd 
die voor afgelopen zondag op het 
programma stond CTO’70 – Sporting 
Maroc uitgesteld. Mogelijk komt er 
deze week meer duidelijkheid over 
wat er gaat gebeuren. Misschien 
kan dan aanstaande zondag ook 
wel het duel CTO’70 tegen Sporting 
Maroc worden ingehaald. Het is af-
wachten. 

Snelle Veenlopers in 
Zevenheuvelenloop
Regio - Afgelopen zondag reisden 
veel Veenlopers af naar de Zeven-
heuvelenloop in Nijmegen. Zij na-
men met maar liefst 24.000 ande-
re lopers deel aan deze opvallend 
snelle loop.
Ricardo van ’t Schip was de snelste 
Veenloper in Nijmegen. Hij lijkt in-
middels goed hersteld van een knie-
blessure. Ricardo finishte in een tijd 
van 56.23 op de 15 km. Ook Willem 
van Leeuwen liep een goede wed-
strijd. Hij bleef heel mooi onder de 
magische grens van een uur: 58.54. 
Martien Lek, Johan Baas en Jaco 
de Ruiter ontliepen elkaar niet veel. 
Martien was op het geaccidenteer-
de parkoers uiteindelijk de snelste 
in 1.02.12; Johan volgde op 6 se-
conden en Jaco zat maar 1 seconde 
achter Johan. Bertus Vrielink is te-
rug na een rugblessure. En hoe. Hij 
liep een nieuw clubrecord op de 15 
km in de categorie Masters 60. Zijn 
tijd van 1.02.43 was ijzersterk.
Ook Bert van Diemen en veelloper 
Henny Buijing hadden elkaar de he-
le wedstrijd in zicht. Bert had uitein-
delijk 1.07.44 nodig voor de 15 km; 
Henny 1.08.01. Jos Bunschoten liep 
een tijd van 1.10.26 in de Nijmeeg-
se heuvels. Leo van Diemen en Her-
man van ’t Schip bewezen ook op de 

langere afstanden uit de voeten te 
kunnen. Leo liep een zeer accepta-
bele 1.14.27 en Herman liep even-
eens een acceptabele tijd: 1.15.07.
Mirjam de Waard en Annette van 
Doorn waren de twee Veenloopsters 
in Nijmegen. Mirjam liep 1.19.28. 
Annette was heel tevreden met het 
volbrengen van deze 15 km: 1.37.13.
Andere Veenlopers zaten echter 
niet stil. Veelloper Frans Woerden 
behaalde in het weekend zelfs twee 
overwinningen. Op zaterdag was 
hij de snelste over een afstand van 
25 kilometer in het Noordhollandse 
Wijde Wormer: 1.41.45. Op zondag 
was hij de snelste tijdens de halve 
marathon van de PPC-loop in Lei-
den: 1.20.55. De woensdag daarvoor 
presteerde hij echter misschien wel 
het best. Hij liep tijdens de Baanloop 
in Aalsmeer een nieuw clubrecord 
bij de Masters 35 in een supersnel-
le 16.56. Frans werd daarmee 3e. Z’n 
broer Michael wist maar ternauwer-
nood voor hem te blijven in een tijd 
16.50 (2e).

Julitta Boschman liet van zich spre-
ken tijdens de Lycurgus Run in 
Krommenie. Zij won daar de 10 kilo-
meter. Haar tijd van 41.59 was haar 
tweede tijd ooit.


