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Uithoorn - Sinds maandag 9 november 
is deze kat Miglos plotseling spoorloos 
verdwenen van een adres aan de zijdelweg  
in Uithoorn. Tevens is op 10 november 
een andere kat “Floortje” uit de wijk achter 
de zijdelweg ook  spoorloos verdwenen. 
Ondanks veel zoekwerk en een huis aan 
huis aktie met een folder met foto hebben 
de baasjes van de katten tot  op heden 
geen resultaat geboekt. 
zij vragen zich dan ook af wat er met 
hen gebeurd is, en hebben het angstige 
vermoeden dat er een katten hater actief 
is in de buurt. Daarnaast willen zij graag 
weten of er nog meer katten sinds 9 
november verdwenen zijn. Weet u waar 
deze kat is, of weet u of er meer katten zijn 
verdwenen, bel dan met Rene de Gooijer of 
Irma de Jong: 06-22240967.

Vermist
katten in Uithoorn

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
Buurthuis Ponderosa,

Plesmanlaan 27 • Uithoorn
Zaterdag 21 november, aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

U komt toch ook?

Uithoorn – Voor de aanvang van de 
najaarsvergadering van donderdag-
avond jl. had wethouder Oudshoorn 
niet zo’n hele prettige mededeling 
voor 2000 kinderen van Uithoorn en 
De Kwakel. Eerlijk gezegd is het ei-
genlijk verschrikkelijk voor de ou-
ders en/of verzorgers van deze 2000 
kinderen beneden de 5 jaar. Wat 
is er aan de hand. De wethouder: 
“Deze 2000 kinderen moeten voor 
de inenting tegen de Mexicaanse 
griep, twee keer naar de RAI in Am-
sterdam en wel op 23/24 novem-
ber en op 14/15 december. De GGD 
Amsterdam heeft dit beslist. Wij van 
de regionale Amstelland GGD heb-
ben met de hierbij aangesloten ge-
meentebesturen, ruim anderhalve 
dag in de weer geweest om toch in 
onze gemeente een vaccinatieplaats 
te regelen, maar we hebben het niet 
gered. De GGD Amsterdam heeft 

blijkbaar geen enkel vertrouwen in 
ons en heeft voor Amsterdam ge-
kozen. Na anderhalve dag overleg 
hebben we toen maar besloten ons 
er bij neer te leggen. Je kan discus-
sies blijven voeren, maar het is cri-
sis. De minister moest weten naar 
welke plaats de spuiten gebracht 
moesten worden. We stonden met 
onze rug tegen de muur”, aldus de 
wethouder.

Belachelijk
“Wat nu alle voorrang heeft is dat 
we voor onze mensen een zo’n com-
fortabel mogelijke pendeldienst op 
poten kunnen zetten. Het wordt een 
hele operatie, zeker gezien het feit 
dat het hier om ouders met kleine 
kinderen gaat. Ik hoop ook niet dat 
het de mensen zal weerhouden om 
er naar toe te gaan. 
Op zijn zachtst gezegd vind ik dit 

een verschrikkelijke situatie, maar 
op deze discussie kom ik zeker later 
terug bij de GGD. Nu moeten er snel 
en heel goed, heel veel zaken gere-
geld gaan worden voor onze men-
sen”, aldus de wethouder.
De raad vond het ‘belachelijk’. Alle 
lof voor de wethouder, die erg haar 
best heeft gedaan, maar belachelijk 
van de GGD. Dit zou toch niet moe-
ten kunnen. Wij zijn bang dat alleen 
al om die reden veel ouders zullen 
afhaken. Het is toch te gek. Ik zie ze 
al staan in lange rijen met huilende 
kinderen. Echt belachelijk”.

Gesloten boek
De wethouder begreep heel goed 
het ongenoegen van de raad, maar 
vond nu het regelen van de pendel-
bussen het meest belangrijke. Ook 
burgemeester Berry Groen liet dui-
delijk haar ongenoegen horen over 

Gemeentebestuur Uithoorn zwaar teleurgesteld in 
GGD Amsterdam

Kinderen van 0 tot 5 jaar 
moeten naar Amsterdam 
voor griepprik

Ondanks noodweer vele honderden mensen bij intocht Sint in Uithoorn

Kinderen, ouders en de Sint trotseren 
stortregens en harde windvlagen

Schotelantennes flats Europarei binnen de balkonhekken
Uithoorn - Veel bewoners van de 
Europarei storen zich aan de scho-
telantennes die buiten de balkon-
hekken hangen. De flats krijgen 
hierdoor een rommelig aanblik. Ook 

bewonersvereniging Euro-Parel en 
Woongroep Holland vinden dat het 
anders moet. Beide partijen hebben 
de afgelopen periode de bewoners 
van de flats benaderd en hen ge-

attendeerd op de regels die gelden 
voor het plaatsen van een schotel-
antenne.
De bewoners van de Romeflat, 
Monnetflat, Coudenhoveflat en de 

Briandflat hebben hieraan snel ge-
hoor gegeven. Zij zijn de eerste flats 
die hun schotels netjes aan de bin-
nenkant van het balkon hebben ge-
plaatst. Het resultaat mag er zijn.

de gang van zaken: “Ik heb al heel 
duidelijk laten weten via het over-
leg veiligheidsbestuur dat dit eigen-
lijk niet kan en dat hier het laatste 
woord nog niet over is gesproken. 
We komen hier zeker op terug. We 
moeten toch zien te voorkomen dat 
we in de toekomst met dit soort za-
ken opgezadeld kunnen worden”. 
Alle mensen die in aanmerking ko-
men krijgen bericht en zeker ook 
bericht waar ze zich zullen moeten 
melden voor de pendelbussen.

Uithoorn – Sinterklaas zou om 
10.00 uur aankomen in Uithoorn. 
Vele honderden kinderen en hun 
begeleiders stonden aan de kade 
te wachten, bezig gehouden door 
al vooruit gestuurde muziekpieten. 
Zingen, dansen, springen, het was 
een feest. Tot tien over half tien er 
zich donkere wolken samen pak-
ten boven Uithoorn en binnen vijf 
minuten stroomde de regen met 
bakken uit de hemel. Paraplu’s uit, 
de muziekpieten verdwenen rich-
ting Amstelplein en de muziekver-
eniging hield de sfeer erin. Het was 
niet normaal, wat een regen. Drie 
hulppietjes (zie foto) hielden er on-
danks alles de moed in. Hun tijdelij-
ke zwartje huidjes verdwenen lang-
zaam, maar ze bleven lachen. Ook 
Sinterklaas trotseerde de regen en 
kwam keurig om tien uur aan. En re-
gen of geen regen, hij ging te voet 
door winkelcentrum het Oude Dorp 
richting winkelcentrum Amstelplein 
en nam alle tijd om onderweg de 
kindjes te begroeten en/of tekenin-
gen in ontvangst te nemen. In win-
kelcentrum Amstelplein liep het in-
middels boordevol. 

Op een podium werden de vele kids 
en hun ouders, enz. door de muziek-
pieten bezig gehouden en brachten 
diverse kindergroepen van dans-
school Nicole een bijna een kwar-
tier durende show, geweldig. De re-
gen, harde wind en kou waren hier 
weer snel vergeten.

Rondrit
Hierna volgde een gezellige rond-
rit door een deel van Uithoorn wel-
ke eindigde bij winkelcentrum Zij-
delwaard. De donkere wolken wa-
ren inmiddels weer verdwenen en 
de Heiligman en zijn gevolg waren 
weer aardig opgedroogd. In winkel-
centrum Zijdelwaard was het ook 
een geweldig feest. De twee clowns 
vermaakten de vele kinderen met 
het maken van blokbeesten, lied-

jes zingen en het elkaar leren hoe 
je moest jongleren. De kinderen 
hadden de grootste lol. En buiten... 
buiten scheen de zon. Sinterklaas 
kwam rond half twee aan in de stra-
lende zon en ook hier namen hij en 
de Pieten alle tijd en kreeg iedereen 
de gelegenheid om of een handje 
te geven, even op de foto met een 
Piet, enz. Kortom, ondanks de nat-
te aankomst droogde alles weer 
snel en was het weer een onverge-
telijk feest, georganiseerd door de 
drie winkelcentra: Het Oude Dorp, 
Amstelplein en Zijdelwaard. Voor 
een uitgebreide fotoreportage van 
de gehele dag, zie elders in de-
ze krant. Van het bezoek aan win-
kelcentrum Zijdelwaard zijn nog 
veel meer foto’s te downloaden via:  
www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl

Gemeentelijkonderzoek.nl 
niet van gemeente Uithoorn
Uithoorn - Een aantal inwoners 
heeft dezer dagen thuis een mailtje 
ontvangen met de kop ‘Hoe tevre-
den bent u met uw gemeente UIT-
HOORN?”  De schijn wordt gewekt 
dat dit een onderzoek van deze ge-
meente is. Dat is echter beslist niet 
het geval! We hebben hier te maken 
met een commercieel bureau dat 
via direct marketing uw gegevens 
gebruikt voor commerciële instellin-
gen, zoals verzekeraars en telecom-
bedrijven. U moet zelf maar beoor-
delen of u aan het onderzoek mee 
wilt doen, maar weet dan wel dat 
de gemeente Uithoorn geen afzen-

der of opdrachtgever is bij dit on-
derzoek.

Inbraak school 
Uithoorn - In de nachturen van 
dinsdag 10 op woensdag 11 novem-
ber is er ingebroken in een school 
op de Arthur van Schendellaan. Uit 
het gebouw is een beeldscherm 
weggenomen. Dat gebeurde twee 
dagen later weer, waarbij er ver-
schillende computers en een radio 
zijn gestolen.

De Kwakel - De politie is zondag-
avond 15 november laat erg druk 
geweest met drie dronken mannen, 
die zich misdroegen in De Kwakel. 
De politie hield één van de mannen 
aan toen bij het verlaten van een 
horecagelegenheid aan de Drecht-
dijk hij zich beledigend uitliet tegen 
een agent. Een tweede man was na 

het vertrek van de politie terugge-
komen, vernielde een geparkeerde 
auto en reed weg in zijn eigen per-
sonenauto. Hij is gearresteerd op de 
Amsteldijk voor rijden onder invloed. 
Verder bleek dat hij samen met zijn 
passagier een medewerker van de 
horecagelegenheid had bedreigd. 
Alle verdachten zitten nog vast.

Drie dronken mannen aangehouden
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A L G e m e n e  i n F o r m A t i e
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 dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

openingstijden bibliotheek
ma. + 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 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen 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
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De GGD Amsterdam begint op 23 no-
vember a.s. met de vaccinatie tegen 
de Mexicaanse griep. De GGD doet 
dit in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

wie worden uitgenodigd?
De volgende personen ontvangen 
deze week een uitnodiging voor de 
vaccinatie. Het gaat uitsluitend om: 
• kinderen in de leeftijd van 
 6 maanden tot en met 4 jaar; 
•  huisgenoten van kinderen van 
 0 tot en met 5 maanden. 
 Onder ‘huisgenoten’ wordt ver-

staan: mensen die op het mo-
ment van uitnodigen formeel op 
hetzelfde adres staan ingeschre-
ven bij de Gemeentelijke Basis 
Administratie als het kind tussen 
de 0 tot en met 5 maanden. 

vaccinatie
De vaccinatie bestaat uit twee prik-
ken. De eerste prik geeft de GGD op 
23 en 24 november. De tweede prik 
volgt op 14 en 15 december. In de 
uitnodiging staat precies op welke 
dagen en tijdstippen de genodigde 
verwacht wordt.

belangrijk 
Alleen mensen die een persoon-
lijk geadresseerde uitnodigingsbrief 
hebben ontvangen worden gevac-
cineerd! 

Locatie
De GGD Amsterdam heeft besloten 
dat alle vaccinaties plaatsvinden in 
de RAI. Dat geldt voor alle betrok-
kenen in Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. 

vervangend vervoer
Voor inwoners die geen gebruik kun-
nen of willen maken van eigen auto-
vervoer, stelt de gemeente in over-
leg met Connexxion gratis busver-
voer ter beschikking. Deze zorgen 
voor vervoer naar en van RAI. 

busregeling
Er rijden op 23 en 24 november van-
af drie plaatsen in de gemeente bus-
sen. Daarover leest u z.s.m. meer op 
www.uithoorn.nl
U moet bij het instappen van de bus 
uw oproepbrief kunnen laten zien. 
Die brief moet u ook tonen in de 
RAI. 

meer informatie? 
Kijk voor dagelijks actuele informatie 
op de site www.gezondamsterdam.nl
Voor de Mexicaanse griep en veel-
gestelde vragen hierover: www.
grieppandemie.nl of bel 0800 1100, 
het gratis publieksnummer van post-
bus 51.
Over de verspreiding van de Mexi-
caanse griep: www.rivm.nl

vaccinatie 
0 t/m 4 jarigen Gewijzigde openingstijden 

gemeentehuis
woensdag 25 november  gesloten om 16.00 uur
donderdag 26 november  gesloten om 12.00 uur  
donderdag 26 november  avondopenstelling burgerzaken 
 van 18.00-19.30 uur
donderdag 24 december  gesloten om 12.00 uur
donderdag 31 december  gesloten om 12.00 uur

In oktober zijn de gebruikers van ba-
sisschool De Dolfijn naar de nieu-
we Brede School in Legmeer West 
verhuisd. Het schoolgebouw van De 
Dolfijn aan de Hélène Swarthlaan 
komt hiermee leeg en de locatie 
komt vrij voor woningbouw. 

stand van zaken 
planontwikkeling
In maart 2009 heeft de gemeen-
te Uithoorn aan direct omwonen-
den drie stedenbouwkundige varian-
ten voorgelegd voor de ontwikkeling 
van de schoollocatie aan de Hélè-
ne Swarthlaan. Direct omwonenden 
konden hun voorkeur voor één van 
de varianten uitspreken via internet 
of tijdens de informatiebijeenkomst 
op 18 maart 2009. Op basis van de 
uitkomst van de informatieavond en 
het stemmen via internet heeft het 
college toestemming verleend om 
de variant van 6 twee-onder-één-
kap woningen en 5 vrijstaande wo-

ningen verder uit te werken. Tijdens 
deze uitwerking is de parkeersitua-
tie in de Rodenbachlaan onderdeel 
geworden van de planontwikkeling. 
Van de voor ontwikkeling beschikba-
re grond is een deel aangewend om 
het parkeren in deze straat beter te 
structureren en bovendien een aan-
tal extra parkeerplaatsen te creëren. 
Daarom is de stedenbouwkundi-
ge variant zoals getoond in maart 
2009 gewijzigd naar een opzet met 8 
twee-onder-één-kap woningen en 3 
vrijstaande woningen van maximaal 
2 bouwlagen ( i.p.v. 3 bouwlagen). 
Het totaal aantal te bouwen wonin-
gen blijft 11. 

Op 10 november heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders deze stedenbouwkundige op-
zet vastgesteld. Het college heeft 
opdracht gegeven tot het maken 
van een stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteit plan ten behoeve van 

verkoop van het plan aan een ont-
wikkelaar/ bouwbedrijf. 

sloop
In de tweede week van januari begint 
de sloop van het schoolgebouw aan 
de Hélène Swarthlaan. In de loop 
van november zullen hekken rond-
om het gebouw worden geplaatst. 
De sloop van de school hangt sa-
men met de sloop van de scholen 
aan het Legmeerplein en neemt 3 tot 
4 maanden in beslag. In de school 
is een kleine hoeveelheid gebonden 
asbest aangetroffen. Dit wordt door 
een gecertificeerd bedrijf verwijderd 
en afgevoerd. 

verkeer
Tijdens de informatieavond heeft 
de gemeente toegezegd de ver-
keersproblematiek in de omliggen-
de straten van het te ontwikkelen ge-
bied nader te bekijken en eventueel 
noodzakelijke aanpassingen direct 

na het gereedkomen van de ontwik-
keling uit te voeren. Medio 2011 zal 
over de verkeerskundige aanpassin-
gen een klankbordgroep worden ge-
vormd, waarvoor omwonenden zich 
tegen die tijd kunnen aanmelden. 
 
spelen
In het kader van het Speelbeleids-
plan 2008-2012 komen binnen elke 
speelzone 2 speelplekken met speel-
toestellen. Eén van deze speelplek-
ken ligt nu al aan de Boutenslaan,en 
deze zal worden heringericht. Voor 
de locatie en inrichting van de 2e 
speelplek kan de buurt medio 2011 
inspreken.

Met vragen kunt u terecht bij Frank 
Gerritsen (projectleider) of Andrea 
Jaarsma (assistent projectleider) 
via tel. 0297-513111.

schoollocatie Hélène swarthlaan vrij voor 
woningbouw

inbraakpreventie avond 
in het Dorpshuis
Geef inbrekers geen kans! Daarom organiseert de politie van Uit-

hoorn op 23 november 2009 een presentatie van een ex-inbre-
ker. De donkere maanden zijn weer aangebroken. Dé tijd voor 

inbrekers om hun slag te slaan. Uiteraard doet de politie er 
alles aan om dit een halt toe te roepen, maar dat kunnen 

ze niet zonder uw hulp! Daarom organiseert de politie 
van Uithoorn in samenwerking met buurtbeheer op 

23 november een voorlichtingsavond. Een ex-in-
breker zal dan vertellen wat u zelf kunt doen 

om de kans op een inbraak in uw woning 
zo klein mogelijk te maken. De infor-

matiebijeenkomst vindt plaats in 
dorpshuis De Quakel en be-

gint om 19.30 uur.

invordering gemeentelijke 
heffingen
Vanaf 18 november 2009 zal de invorderingsambtenaar van de ge-
meente Uithoorn   de al verzonden maar nog niet betaalde postdwang-
bevelen overdragen aan het incassobureau Cannock Chase te Dru-
ten. Dit betekent dat de betrokken inwoners  binnenkort een brief ont-
vangen, waarin het bezoek van de deurwaarder wordt aangekondigd.

In verband met het voorgenomen 
herstraten van Fregat is er op dins-
dagavond 24 november een in-
spraakavond in de RK Basisschool 
‘De Springschans’, Eendracht 8. De 
inspraakbijeenkomst is een inloop-
bijeenkomst. 
Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u het 
plan bekijken en zijn medewerkers 
van de gemeente aanwezig om een 

toelichting te geven en uw vragen te 
beantwoorden. 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.uithoorn.nl / plannen 
en projecten / herstraten Fregat of  
www.buurtbeheer.uithoorn.nl/meer-
wijk. Heeft u geen internet? De stuk-
ken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis van 23 november tot 4 
december 2009.

inspraakavond herstraten Fregat

In samenwerking met de bewoners 
van Langs de Baan e.o. heeft de ge-
meente eerder dit jaar het verbeter-
plan Langs de Baan e.o. opgesteld 
en na inspraak van omwonenden 
vastgesteld. Op verzoek van enke-
le bewoners heeft de gemeente ech-
ter besloten het plan op één punt te 
wijzigen.
In het plan werd voorgesteld om aan 
Langs de Baan bij huisnummers 1 
tot en met 5 haakse parkeerplaatsen 
aan te leggen om zo de parkeerdruk 
in de buurt te verminderen. In een 
gesprek met de gemeente hebben 

de omwonenden aangegeven  voor-
keur te hebben voor de huidige situ-
atie, waarin zij op deze plaats langs-
parkeren. Omdat alleen de direct 
omwonenden baat hebben bij een 
nieuwe situatie en zij deze onwense-
lijk vinden, heeft het college besloten 
hierin mee te gaan.
Het verbeterplan Langs de Baan 
e.o. gaat eind van dit jaar van start. 
Over de uitvoering en de verander-
de verkeerssituatie die dit met zich 
meebrengt worden de bewoners van 
de buurt te zijner tijd nader geïnfor-
meerd. 

Aanpassing verbeterplan 
Langs de baan e.o.



Nick Roosendaal, fractievoorzitter VVD
‘Met volle kracht vooruit’
We hebben een sluitende meerja-
renbegroting en dat is een belang-
rijk fundament.  Als we kijken naar 
de resultaten zien we dat Uithoorn 
zich goed door de economische cri-
sis heen slaat. We staan er finan-
cieel gezond voor. Geld lenen was 
niet nodig. Onze gemeentelijke las-
ten zijn laag in verhouding tot de re-
giogemeenten. En de vrije ruimte in 
de begroting is terug. Om die be-
groting sluitend te krijgen hebben 
we wel heldere keuzes moeten ma-
ken. De uitvoering van het Uithoorns 
Verkeer- en Vervoerplan is nu over 
meerdere jaren verspreid. Sommige 
projecten worden pas verder in de 
toekomst uitgevoerd. Daar hebben 
wij geen moeite mee, zolang de af-
spraken maar worden nagekomen. 
En daar zijn we als raad natuurlijk 
zelf bij. Ook wij moeten alert blijven. 

Ook staan wij volledig achter de be-
slissing om minder te investeren in 
nieuw beleid. Wij zien dit als een te-
rechte politieke keuze in tijden waar-
in het nu eenmaal wat minder voor 
de wind gaat. 
Wij vinden dat de we terugkijkend op 
de afgelopen vier jaar, veel van de 
boodschappen hebben kunnen rea-
liseren. En we zijn nog niet klaar. Er 
is nog heel wat uit te voeren. 
Maar wij hebben er alle vertrouwen 
in dat het ons gaat lukken. Dus wat 
ons betreft ligt de boot op koers en 
mogen we met volle kracht vooruit. 

G  e  M  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
18 noveMber 2009
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raad stelt begroting vast
Één amendement en vijf moties behandeld
Op donderdag 5 november heeft de raad van de gemeente Uithoorn de 
begroting vastgesteld. Uiteraard zijn tijdens de bespreking nog kantte-
keningen geplaatst. Het CDA had één amendement en twee moties in-
gediend, GroenLinks kwam met drie moties. Het amendement heeft 
het CDA ingetrokken. De raad kon zich niet vinden in drie moties; twee 
moties zijn aangehouden. 
Op deze pagina vindt u een korte reactie van de fractievoorzitters. Daar 
kunt u lezen hoe zij de laatste begroting van deze bestuurlijke perio-
de hebben ervaren. Volgend jaar, op woensdag 3 maart 2010, maakt u 
een keuze voor een nieuw gemeentebestuur en spreekt u zich uit. 

N.B.: op deze pagina ontbreekt het vertrouwde gezicht van Joop 
Hoogkamer van de VVD. De heer Hoogkamer kon het fractievoorzit-
terschap niet meer met zijn werk combineren en heeft het stokje 
overgedragen aan de heer Nick Roosendaal. 

Trudy Veninga, fractievoorzitter CDA
‘toekomst tegemoet met koel 
hoofd en warm hart’
Het is de laatste begroting van de-
ze periode en het CDA vindt dat een 
nette huishouding wordt achterge-
laten. Dat betekent niet dat er niets 
meer te wensen en niets meer te 
doen valt. Niet voor niets hebben wij 
twee moties ingediend. Met de voor-
stellen die we daarin doen hebben 
we een poging gedaan om proble-
men vanuit een onorthodoxe route 
aan te vliegen. Onze motie om men-
sen vrij te stellen van OZB voor hun 
onverkoopbare woning heeft geen 
waardering gekregen in de raad, 
maar wij vinden het belangrijk dat er 
creatief gezocht wordt naar een ge-
baar, als we zien dat mensen in de 
problemen raken door de effecten 
van de economische recessie die ze 
niet hebben kunnen voorzien. Dan 
maar eens onorthodox!
Een onderwerp dat ons aan het hart 
gaat is vernieling en vandalisme in 
de openbare ruimte. Wat ons betreft 
moet dat nu gewoon eens afgelopen 

zijn! Het CDA wil de nadruk leggen 
op het samenwerken van politiek, 
politie, organisaties en inwoners om 
hier een structurele oplossing voor te 
vinden. Wij willen graag van de poli-
tie weten wat zij nodig heeft om wel 
adequaat op te kunnen treden. Ook 
willen wij dat het prettig wonen is in 
Uithoorn voor mensen die tijdelijk in 
onze gemeente verblijven. Passen-
de woonruimte voor deze veelal bui-
tenlandse werknemers staat bij ons 
dan ook hoog op de agenda. 
Er is dus nog veel te doen, maar ge-
lukkig is de huishouding nu op orde. 
Wij treden de toekomst dan ook po-
sitief tegemoet met een koel hoofd 
en een warm hart. 

Uithoorn-De Kwakel

Ria Zijlstra, fractievoorzitter GroenLinks
‘niet kletsen, maar poetsen’
Het college presenteert een sluiten-
de begroting. ‘Prima gedaan’, zeg-
gen de coaltiepartijen. Maar daar 
hebben wij binnen GroenLinks toch 
andere gedachten over. Want dit col-
lege kenmerkte zich vooral door te 
hoge ambities en te weinig uitvoe-
ring. We zijn bijvoorbeeld geen stap 
verder gekomen met de ontwikkeling 
van de winkelcentra Legmeer en Zij-
delwaard. De opvoedingsondersteu-
ning blijft onderbelicht en kinderacti-
viteiten komen maar sporadisch van 
de grond. En laten we vooral niet 
ons grootste punt van ergernis ver-
geten, de communicatie. Regelma-
tig glijdt het college uit op de commu-
nicatieglijbaan. Niet omdat de bood-
schap de inwoners niet welgevallig 
is, maar veeleer omdat inwoners te 
laat worden betrokken of omdat de 
boodschap niet helder is geformu-
leerd. Dat moet toch anders kunnen! 

Voor nieuw  beleid is nog slechts een 
‘zakcentje’ beschikbaar.  Maar voor 
dat zakcentje zien wij wel mogelijk-
heden, bijvoorbeeld door het orga-
niseren van een lokale klimaattop of 
een onderzoek naar de mogelijkhe-
den om een fietsenstalling en -werk-
plaats op het busstation te bouwen. 
Verder roepen wij het college op de 
maatregelen uit de fietsbalans uit te 
voeren. 
Wat ons betreft zijn we goed voor-
zien van visies, nu is het tijd voor 
concreet resultaat en uitvoering. Wat 
GroenLinks betreft is het motto dan 
ook: ‘niet kletsen, maar poetsen’. 

Jan Mollema, fractievoorzitter PvdA
 ‘Gemeenteraad moet op zijn 
tellen passen’
Natuurlijk ben ik blij met een sluiten-
de begroting. Maar we stellen ook 
vast dat de financiële speelruimte 
de komende jaren beperkt zal zijn. 
Dus moet de gemeenteraad op zijn 
tellen passen. In 2010 slaan we ons 
door de gevolgen van de crisis heen, 
maar dan hebben we nog heel wat 
jaren te gaan. En wat er dan gaat 
gebeuren is nog heel onzeker. Wat 
heeft het Rijk bijvoorbeeld nog voor 
ons in petto? En gaat dat een posi-
tieve of juist een negatieve impuls 
geven? Wij kijken voorzichtig opti-
mistisch naar de toekomst. Dat kun-
nen we doen omdat de meerjaren-
begroting wel een financiële basis 
biedt waar we mee vooruit kunnen. 
En met de huidige economische si-
tuatie vinden wij het terecht dat het 
college kiest voor temporiseren en 
het verlagen van het budget voor 
nieuw beleid. En laten we niet ver-

geten dat we ook waar voor ons geld 
hebben gekregen: Er staat nu een 
Brede School. 26 oktober 2009 heb-
ben de leerlingen hun eerste lessen 
in het nieuwe gebouw gehad. En ook  
hebben we deze afgelopen vier jaar 
een prima beleid voor speelvoorzie-
ningen tot stand weten te brengen. 
De komende jaren moet de broek-
riem wat strakker worden aangetrok-
ken als het gaat om nieuw beleid. 
Dat is jammer, maar in de ogen van 
de PvdA een goede keuze. 
We moeten doen wat we hebben 
beloofd. Daar maken wij ons sterk 
voor. 

uithoorn/De Kwakel

Gemeentebelangen

Ananda van den Aardweg-Hakfoort, 
fractievoorzitter EDU
‘we zijn er nog niet, dus 
moeten we waakzaam blijven’
Wat ons betreft kunnen we door met 
deze begroting. Maar dat betekent 
niet dat wij achterover kunnen leu-
nen en afwachten wat er gebeurt. De 
meerjarenbegroting drukt een zwaar 
stempel op de politieke besluitvor-
ming. Juist in die situaties moeten 
wij in staat zijn om keuzes te maken. 
En keuze maken is belangrijk. De 
gemeente Uithoorn slaat zich aardig 
door de crisis heen, maar dat moet 
wel zo blijven. Daarbij hebben wij als 
raad een controlerende rol en die rol 
moeten wij oppakken. En dus moe-
ten wij waakzaam zijn. 
Vanuit EDU houden we onze ogen 

Robert Timmers, 
fractievoorzitter Gemeentebelangen
‘Het college moet niet mooi 
weer spelen’
Het college is tevreden met een slui-
tende begroting en die tevreden toon 
horen we ook bij de coalitiepartners. 
Wat Gemeentebelangen betreft is 
het niet zo rooskleurig. ‘De plan-
ken zijn leeg’, zegt scheidend bur-
gemeester Berry Groen. Volgens 
ons is er toch een en ander achter 
de kast gevallen. Van de 52 onder-
werpen zijn bijvoorbeeld het master-
plan dorpcentrum, de economische 
visie, cultuurnota en accommodatie-
beleid nog helemaal niet in de fase 
van ‘werk in uitvoering’. Wij vinden 
dat het college te weinig over zijn ei-
gen bestuurlijke periode van vier jaar 
heeft heen gekeken en dat had wel 
moeten gebeuren. Het is jammer dat 
een mooi plan voor een nieuwe bi-
bliotheek niet tot wasdom lijkt te ko-
men. Op welke plank zou dit liggen?  
Kijken we naar de communicatie, 
dan zien we regelmatig boze inwo-

ners op de tribune. Ook blijven brie-
ven soms weken, maanden liggen. 
Dat moet het college nu echt snel 
oplossen!
Een sluitende meerjarenbegroting is 
een belangrijk goed, maar realisme 
is ook op zijn plaats. Er is heel wat 
blijven liggen en dan moet het colle-
ge niet ‘mooi weer spelen’, maar zijn 
verantwoordelijkheid nemen. 
Het nieuwe college mag nog heel 
wat achterstallig werk verstouwen. 
Het is te hopen dat de Uithoornse 
burger daar, tijdens de raadsverkie-
zingen op 3 maart aanstaande, zijn 
consequenties uit zal trekken.

en oren open en zullen we de ont-
wikkelingen nauwlettend volgen. 
Want we vinden het positief dat we 
steeds minder extern personeel in 
huis hebben, maar lijdt de dienstver-
lening daar straks niet onder? We 
hebben de voorzieningen vanuit de 
Wmo op de rit, maar kunnen we dit 
ook in de toekomst nog betalen? En 
hoe gaat het met de communicatie 
in onze gemeente? Dit is maar een 
kleine greep uit het scala van onder-
werpen waar wij ons als raad over 
buigen, nu en in de toekomst. Dus 
zeggen wij, we zijn tevreden met de 
begroting, maar blijven alert op ad-
dertjes die zich wellicht onder het 
gras begeven. 
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Het college van Uithoorn kan 
zich vinden in het voorkeurs-
tracé van de provincie Noord-
Holland voor de busbaan Am-
stelveen-Uithoorn. Dit tracé 
loopt over de voormalige 
spoorbaan van busstation Uit-
hoorn naar de eindhalte West-
wijk van de Amstelveenlijn 

Dinsdag 10 november 2009 hebben 
burgemeester en wethouders van 
Uithoorn ingestemd met het door 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland aangegeven voorkeurstra-
cé voor de busbaan Amstelveen-Uit-
hoorn. 
In deze voorkeursvariant loopt het 
bustracé over de voormalige spoor-
baan van busstation Uithoorn naar 
de eindhalte van de Amstelveen-
lijn in Westwijk. Vervolgens buigt de 
route naar het oosten via de burger-
meester Wiegelweg en de Boven-
kerkerweg naar de halte Poortwach-
ter (Amstelveenlijn). Via  Poortwach-
ter en Van der Hooplaan eindigt de 
lijn bij het huidige busstation Amstel-
veen.

Studie
Deze voorkeursvariant is gebaseerd 
op een in opdracht van de provincie 
Noord-Holland uitgevoerde studie 
naar een hoogwaardige busverbin-
ding tussen Amstelveen en Uithoorn. 
In deze studie zijn twee hoofdvari-

anten onderzocht. Daarbij is onder 
andere gekeken naar de verwach-
te reistijd, het aantal potentiële rei-
zigers, de veiligheid, gevolgen voor 
fl ora en fauna, de luchtkwaliteit, ge-
luidhinder en toekomstvastheid. Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land spraken op 29 september 2009 
hun voorkeur uit voor een derde va-
riant die de voordelen van twee eer-
dere varianten combineert. Voor de 
realisatie van de derde variant en de 
uitvoering van de werkzaamheden 
is de provincie Noord-Holland ver-
antwoordelijk.

Gevolgen
Voorlopig heeft dit besluit voor de in-
woners van Uithoorn nog geen ge-
volgen. De eerstvolgende stap is het 
door de provincie Noord-Holland uit-
werken van de voorkeursvariant in 
een voorlopig ontwerp. 
De gemeente Uithoorn en de Stads-
regio Amsterdam willen de nieuwe 
wijk Legmeer-West op korte termijn 
voor het openbaar vervoer ontslui-
ten. Daarom zal het deel in Uithoorn 
tot de Randweg vooruitlopend op 
de overige delen van het tracé met 
voorrang worden uitgewerkt. De ge-
meente volgt dit proces nauwlet-
tend. Mochten er nieuwe ontwikke-
lingen (locaties van bushaltes bij-
voorbeeld) zijn, dan worden de in-
woners van Uithoorn natuurlijk ge-
informeerd. 

College Uithoorn akkoord
Tracé nieuwe busbaan 
Amstelveen-Uithoorn

(E)-dienstverlening
Waarschuwing voor zogenaamd gemeentelijk onderzoek 
en verwarring met onderzoek vanuit G2, de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn naar (e)-dienstverlening

Het bedrijf Daisycon uit Almere verstuurt e-mails, waarin het de sug-
gestie wekt dat zij onderzoek doen naar ‘gemeentebeleid, facilitei-
ten en natuurlijk de website’. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat 
“www.GemeentelijkOnderzoek.nl” géén gemeentelijk initiatief is. Het 
is een gebruikersonderzoek om informatie te verzamelen over consu-
menten. Wie de enquête invult, wordt vervolgens benaderd door ande-
re bedrijven. Gegevens uit het onderzoek van Daisycon worden name-
lijk doorgegeven aan derden. De gemeente Uithoorn distantieert zich 
volledig van deze misleidende enquête en werkwijze. 

Echt gemeentelijk onderzoek naar (e)-dienstverlening 
Het bovenstaande onderzoek heeft ook niets te maken met het zojuist 
gestarte onderzoek dat de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn geza-
menlijk doen naar uw mening en wensen betreft de (e)dienstverlening 
van beide gemeenten. Deze enquête wordt per post verzonden en 
kan ook digitaal worden ingevuld via de website van Uithoorn en 
Aalsmeer.

De gemeenten Uithoorn en De Ron-
de Venen hebben laten onderzoe-
ken welke effecten verschillende va-
rianten voor de oeververbinding tus-
sen Uithoorn en Amstelhoek heb-
ben. Uitgangspunt is het besluit van 
de Uithoornse gemeenteraad om 
doorgaand verkeer in het centrum 
van Uithoorn niet meer mogelijk te 
maken. Met andere woorden: de ef-
fecten van de varianten zijn vergele-
ken met de situatie waarin autover-
keer vanaf de Prinses Irenebrug een 
doodlopende straat inrijdt en ner-
gens naar toe kan. De onderzoeks-
resultaten zijn nu bekend.
Beide colleges van Burgemees-
ter en Wethouders zullen in janua-
ri 2010 een voorstel voor een defi ni-
tieve variant voorleggen aan de ge-
meenteraden.

De varianten
1. Lange brugvariant: de Prinses 

Irenebrug wordt gesloopt en er 
komt een nieuwe oeververbin-
ding op de plek van de voormali-
ge ‘Lange Brug’, alleen bestemd 
voor langzaam verkeer.  

2. Nieuwe verbindingsvarianten: 
In variant 2A wordt de Prinses 
Irenebrug gesloopt. Er komt een 
nieuwe oeververbinding tussen 
de Mennonietenbuurt en Aan 
de Molenvliet, met als uitgangs-
punt dat alleen lokaal verkeer ge-
bruik maakt van de brug, maxi-
maal 700 vervoersbewegingen 
per dag. 

 Ook in variant 2B wordt de Prin-
ses Irenebrug gesloopt. Er komt 
een nieuwe oeververbinding tus-
sen de Amstelkade en de Wil-
helminakade met als uitgangs-
punt dat alleen lokaal verkeer ge-
bruik maakt van de brug, maxi-
maal 700 vervoersbewegingen 
per dag.

3. Garagevariant: de Prinses Irene-
brug blijft bestaan en de weg 
loopt tot in de te bouwen parkeer-
garage in het dorpscentrum van 
Uithoorn. 

4. Busbrugvariant: in deze, door de 
klankbordgroep ingebrachte va-
riant, blijft de Prinses Irenebrug 

gehandhaafd voor langzaam ver-
keer en wordt de nieuwe rou-
te voor bussen. Het autoverkeer 
rijdt over de huidige busbrug, 
maximaal 700 vervoersbewegin-
gen per dag.

In het onderzoek zijn de effecten van 
de varianten onderzocht op verschil-
lende onderdelen: maatschappelijk, 
economisch, verkeerskundig en fi-
nancieel. Voor het maatschappe-
lijk effect is er onder andere een en-
quête gehouden onder inwoners van 
Amstelhoek. Daarnaast zijn per vari-
ant reistijden berekend van Amstel-
hoek naar diverse bestemmingen in 
Uithoorn met de auto en de fi ets. Om 
de economische effecten in beeld te 
brengen is in samenwerking met het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel on-
derzocht waar de klanten van diver-
se winkels wonen. In verkeersmo-
dellen is berekend welke effecten de 
varianten hebben op het omliggende 
wegennet: op welke wegen/straten 
wordt het drukker en op welke juist 
rustiger en wat heeft dat voor milieu-
effecten?

Informatie over de resultaten
Over de resultaten van het onderzoek 
wordt in het centrum van Uithoorn, 
Meerwijk-Oost, Amstelhoek en De 
Hoef huis-aan-huis een nieuwsbrief 
verspreid. Daarnaast is de nieuws-
brief vanaf 18 november op te ha-
len in de openbare bibliotheken en 
bij de gemeentehuizen in Uithoorn 
en Mijdrecht. Bij de balies van beide 
gemeentehuizen is het rapport in te 
zien. Het onderzoeksrapport en de 
nieuwsbrief staan op www.uithoorn.
nl en www.derondevenen.nl. 

Inloopbijeenkomst 
30 november 
Op 30 november is er een inloopbij-
eenkomst over de resultaten van het 
onderzoek. Op panelen zijn dan de 
resultaten zichtbaar, u kunt het rap-
port inzien en diverse deskundigen 
kunnen uw vragen beantwoorden. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
de Thamerkerk (Amsteldijk-Noord 1, 
Uithoorn) van 16.00 tot 18.00 uur en 
van 19.00 tot 21.30 uur.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende 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 ra-
den van Aalsmeer en Uithoorn op donderdag 19 november 2009 om 
19.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn. In deze bijeenkomst dis-
cussiëren de raden over de samenwerking tussen de beide gemeen-
ten.

De voorzitter van de bijeenkomst, drs. H.J.M. ter Braak CMC

AGENDA GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST 19 NOVEMBER 2009
Voorzitter: drs. H.J.M. ter Braak CMC

1 Opening 19.00

2 Agenda 

3 Mededelingen 

4 Visies op de samenwerking
 De fracties uit de beide gemeenteraden geven hun visie 
 op de samenwerking tussen de beide gemeenten. 19.10

5 Vervolgstappen
 De fracties geven aan welke vervolgstappen zij in de samenwerking 
 noodzakelijk vinden en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan 
 om deze stappen succesvol te kunnen zetten. 19.40

6 Conclusie 20.10

 Sluiting openbare bijeenkomst 20.25

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 19 november 2009 in het gemeentehuis. 
De bijeenkomst begint om 20.30 uur met het Informatief Beraad. Na 
een korte schorsing volgt om 21.20 uur de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, H.L. Groen

 
AGENDA RAADSBIJEENKOMST 19 NOVEMBER 2009

  
Informatief Beraad

Voorzitter: J.W.M. Bosma

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 20.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld. 
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. 
1.3 Beeldkwaliteitskader dorpscentrum (RV09.64)
 Het college van b&w stelt voor het beeldkwaliteitkader 
 Dorpscentrum Uithoorn vast te stellen als inventarisatie van het 
 historische karakter van het Dorpscentrum en als bouwsteen 
 voor het Masterplan Dorpscentrum (incl. presentatie).
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. 20.45 uur

 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 21.15 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

 
2 Opening - stilte - primus 21.20 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 19 november 2009 
2.2 Mededelingen 
2.3 Besluitenlijst raad 5 november 2009 
2.4 Ingekomen stukken week 45 
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld. 
  

Politiek debat
  
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college. 21.30 uur
3.1 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uithoorn 2009 
 (RV09.47) 
 Het college van b&w stelt voor de APV Uithoorn 2009 vast te 
 stellen onder gelijktijdige intrekking van de APV Uithoorn 2006.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. 21.35 uur

 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.00 uur

  
Stemmingen

4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat 
 (incl. ingediende moties en amendementen en 
 eventuele stemverklaringen). 22.05 uur
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Delegeren bevoegdheid vaststellen exploitatieplan (RV09.56)
 2. Bekrachtiging geheimhouding leerlingenvervoer (RV09.67)
 
 Sluiting openbare vergadering 22.15 uur

W W W . U I T H O O R N . N L

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

Uitzonderingsregel
Word je op of voor 25 februari 2010 14 jaar en heb je nog geen gratis 
identiteitskaart aangevraagd, dan kan je dit nog doen tot en met uiter-
lijk 31 december 2009. 
Je valt dan namelijk binnen  de uitzonderingsregeling om een gratis 
Nederlandse identiteitskaart te kunnen aanschaffen.

Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een gratis kaart:
• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwo-

ner; 
• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitkaart op grond 
 van deze regeling hebben ontvangen; 
• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht weken 
 14 jaar worden. 

Voorbeeld 

bereiken 14 jarige leeftijd  datum aanvraag vanaf  tot uiterlijk

01-01-2010 06-11-2009 31-12-2009
15-01-2010 20-11-2009 31-12-2009
01-02-2010 07-12-2009 31-12-2009
23-02-2010 29-12-2009 31-12-2009
24-02-2010 30-12-2009 31-12-2009
25-02-2010 31-12-2009 31-12-2009

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaar-
ten van toepassing.

Onderzoek 
oeververbinding gereed

Vindplaatsen van actuele informatie over grieppandemie
Het nieuwe Infl uenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) offi cieel tot pandemie uit-
geroepen. U vindt actuele informatie over de Mexicaanse griep op 
www.grieppandemie.nl en op www.gezond.amsterdam.nl 
Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw 
vragen over de grieppandemie kwijt kunt: 0800-1100.



W W W . U I T H O O R N . N L

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 

permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelich-
ting) over de lopende projecten kunt u 
vinden op de website: www.uithoorn.
nl/actueel/werkinuitvoering.

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

In de periode van 9 november tot en 
met eind februari 2010 voert Water-
net in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn rioolwerkzaamheden uit 
langs de N201, tussen de Poelweg en 
de Noorddammerweg. 
Voor de aanleg van de nieuwe bus-
baan is het noodzakelijk dat bestaan-
de rioolbuizen worden omgelegd. 

Verkeersmaatregelen
Waternet is 9 november begonnen 
met de werkzaamheden voor de aan-
leg van de nieuwe buizen. Vanaf 4 de-
cember tot 20 januari 2010 wordt het 
fietspad langs de noordzijde van de 
N201 afgesloten. Fietsers moeten een 
stukje omrijden over een tijdelijk fi ets-
pad. Langs de rijbaan komt een afzet-
ting, maar het verkeer op de N201 on-
dervindt daar geen hinder van. Ook 
het werkverkeer zal niet leiden tot ex-
tra overlast.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld 
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn 
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de 
termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan 
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president 
van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 
 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.       

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Uithoorn 2008: onbeperkt  
Tijdelijk
- Wet investeren in Jongeren (WIJ), met als inhoud:
 * Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Maatregelenverordening WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Verordening Toeslagen en Verlagingen WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Verordening tot wijziging van de Verordening, 
   Clientenparticipatie Gemeente Uithoorn 2007
 * Verordening tot wijziging van de Handhavingsverordening Wet werk 
   en bijstand gemeente Uithoorn.

 Info: G2 Sociale Zaken Aalsmeer-Uithoorn Frans v.Santen en Dolinda Knigge tel: 
0297-513261. Inzageperiode: woensdag 4 november 2009 t/m dinsdag 15 decem-
ber 2009.

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 166, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een noodwoning.
- Boterdijk 206b, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een woning met een 

vrijstaande berging.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van het ge-

meentehuis d.m.v. een interne verbouwing en het dichtzetten van de patio.
- Laan van Meerwijk 16, sloopaanvraag voor het slopen van diverse binnenwanden/

muren en daksparing voor de nieuwe patio.
De Legmeer
- Rode Klaver 14, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van de voorgevel.
Legmeer-West
- Randweg 5, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een schuur.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen be-
kend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van het 
geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het (de) hier-
na te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Fresialaan 58, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemd bouwplan ligt van 20 november 2009 tot en met 31 december 2009 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 60, vergunning voor het plaatsen van een schuur. 
 Bezwaar: t/m 21 december 2009.
Meerwijk-Oost
- Eger 53 en 55, vergunning voor het vergroten van een woning. 
 Bezwaar: t/m 25 december 2009.
- Eendracht 8, vergunning aan basisschool De Springschans voor het organiseren 

van diverse activiteiten voor het schooljaar 2009-2010. 
 Bezwaar t/m 23 december 2009
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 4, vergunning voor het vergroten van de zolderverdieping. 
 Bezwaar: t/m 25 december 2009.
De Legmeer
- Legmeerplein 2 Café, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een buiten-

muur. Bezwaar: t/m 25 december 2009
Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandse Dijk 3, vergunning aan de exploitant van Tennis Club Uithoorn voor het 

exploiteren van een horecagedeelte van het clubhuis t/m 8 november 2012. Be-
zwaar t/m 21 december 2009

Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Zijdelwaard voor het plaatsen van 20 drie-

hoeksborden om bekendheid te geven aan het Kerstconcert in winkelcentrum Zij-
delwaard op 20 december 2009. Bezwaar t/m 22 december 2009

 OPENSTELLING WINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN IN 2010
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben met ingang van 2009 besloten de 
laatste zondag van de maand aan te wijzen als koopzondag. Een uitzondering hier-
op zijn de maanden waarin 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag vallen. 
In die maanden zijn deze dagen aangewezen als de dag waarop winkels open mogen 
zijn. In de maand december is dat de zondag voor de Kerstdagen. In 2010 vallen He-
melvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in dat er in deze maand 
2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de winkeltijdenwet maximaal 12 koopzonda-
gen aangewezen mogen worden is besloten de zondag van de maand augustus 2010 
als koopzondag te laten vervallen.
In 2010 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
31 januari, 28 februari, 28 maart, 5 april (2e Paasdag), 13 mei (Hemelvaartsdag), 
24 mei (2e Pinksterdag), 27 juni, 25 juli, 26 september, 31 oktober, 28 november, 
19 december. Bezwaar: t/m 18 december 2009

 ONTWERP-UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN 2E FASE’ 
 (WINKELCENTRUM) TER INZAGE
In het bestemmingsplan De Legmeer, dat op 24 april 2009 in werking is getreden, is 
voor het centrumgebied Legmeerplein een globale, nog nader uit te werken bestem-
ming ‘Centrum (C-U)’ opgenomen. De reden dat voor een uit te werken bestemming 
is gekozen in plaats van gedetailleerde bestemmingen, is dat de plannen voor de in-
vulling van het Legmeerplein op het moment dat het bestemmingsplan werd opgesteld 
nog niet voldoende duidelijk waren. De eigenaar van het winkelcentrum Legmeer heeft 
aangegeven dat hij de bestaande winkelpanden wil vervangen door een nieuw winkel-
centrum. Het plan voor het nieuwe winkelcentrum gaat uit van vrijwel dezelfde opper-
vlakte aan winkels als het huidige winkelcentrum en wordt gerealiseerd in één bouw-
laag. Door een nieuwe indeling van de winkelruimten zal de vorm van het winkelcen-
trum worden veranderd. Deze ontwikkeling past binnen de uitwerkingsregels van de 
het bestemmingsplan De Legmeer voor het Legmeerplein.
Voordat er een bouwvergunning voor het nieuwe winkelcentrum kan worden verleend, 
moet de globale bestemming ‘Centrum (C-U)’ worden uitgewerkt in een door burge-
meester en wethouders vast te stellen uitwerkingsplan. In verband hiermee maken 
burgemeester en wethouders van Uithoorn bekend dat zij het voornemen hebben om 
voor het zuidelijke gedeelte van het Legmeerplein het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 
2e fase’ vast te stellen. In dit ontwerp-uitwerkingsplan zijn de gronden waarop het 
nieuwe winkelcentrum zal worden gebouwd bestemd voor ‘Centrum’ en zijn de overi-
ge gronden bestemd voor ‘Verkeer ’.
Het ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 2e fase’ ligt gedurende de ope-
ningstijden van 20 november 2009 tot en met 31 december 2009 ter inzage bij het ge-
meentelijk informatiecentrum in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariën-
slaan 1. Ook is het ontwerp-uitwerkingsplan digitaal in te zien op de website van de ge-
meente Uithoorn (http://www.uithoorn.nl/terinzage). Binnen deze termijn van zes we-
ken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerp-uitwerkingsplan zienswijzen indienen 
bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn.
Het ontwerp-uitwerkingsplan bevat geen (bouw)tekeningen van het nieuwe winkel-
centrum, maar alleen een toelichting, een verbeelding (plankaart) waarop de bestem-
mingsvlakken ‘Centrum’ en ‘Verkeer’ zijn opgenomen, en de hierop betrekking heb-
bende regels (voorschriften). Zodra het uitwerkingsplan in werking is getreden kan 
een bouwaanvraag voor het vernieuwen van het winkelcentrum in behandeling wor-
den genomen.
Uithoorn, 18 november 2009.

 VERLEENDE VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 2009 aan 
de heer C.H.L. van Vliet, namens Hoogervorst & van Vliet voor het venten van con-
sumptie-ijs, voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in de ge-
meente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen boven-
vermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Tot uiterlijk 19 december 2009  kan tegen voormelde vergunning bezwaar wor-
den aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel 
bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, 
om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daar-
toe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door 
de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

20 nov. Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en Stabat 
Mater van Haydn, De Burght, 20.15 uur

21 nov. Sinterklaas Surprisekienen in Buurthuis Ponderosa, 20.00 u.
22 nov. Offi ciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
23 nov. Inbraakpreventie avond in Dorpshuis De Quakel, 19.30 uur
24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
26 nov. Afscheidsreceptie burgemeester Berry Groen, Thamerkerk, 
 19.00-20.00 uur, na aanmelding
30 nov. Inloopbijeenkomst onderzoek oeververbinding De Ronde 

Venen-Uithoorn, Thamerkerk, 16.00-18.00 uur 
 en 19.00-21.30 uur

6 dec.           Uittocht Sinterklaas vanaf basisschool De Springschans,  
Eendracht, 17.00 uur

8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
20 dec. Kerstconcert in De Burght X-mas-vocals, avond
27 dec. Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d Drecht; 

opening 15.00 uur.
t/m 10 jan. openingstijden: za. en zo. 12-17 uur. Vrij.: 19-22 uur.

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

AANLEG ZEBRAPAD 
OP ARTHUR VAN 
SCHENDELLAAN

In de week van 10 november is be-
gonnen met het door een zebrapad 
vervangen van  de huidige oversteek 
op de Arthur van Schendellaan bij de 
Groen Rode Scheg. De gemeente wil 
hiermee de veiligheid voor oversteken-
de kinderen en ouders verbeteren.

Wat gaat de gemeente doen?
De werkzaamheden bestaan uit: 
• Het vervangen van de oude hekjes 

door gekleurde hekjes
• Plaatsen van palen aan beide kan-

ten van de oversteek. Daardoor 
kunnen  automobilisten duidelijk 
zien dat zij een oversteek nade-
ren. 

Het werk duurt maximaal één week en 
vindt zoveel mogelijk buiten de spits 
plaats. Zo blijft de overlast voor het 
verkeer tot het minimum beperkt. 

Bereikbaarheid
De Arthur van Schendellaan is tijdens 
de werkzaamheden gewoon toegan-
kelijk. Ter hoogte van de oversteek is 
één rijbaan beschikbaar. Om ook tij-
dens het werk veilig te kunnen overste-
ken komt naast de huidige oversteek 
een tijdelijke. 

AANLEGGEN BRUGGEN 
LANGZAAM VERKEER 
BIESLOOK- 
FAUNALAAN

De uitvoering van deze werkzaam-
heden is vertraagd. Wanneer met de 
aanleg begonnen wordt, maken we dat 
zo snel mogelijk bekend. 

AANLEG EN RENOVATIE 
SPEELPLEKKEN

In het kader van de uitvoering van het 
speelbeleidsplan wordt de komende 
twee weken gewerkt aan de aanleg 

en renovatie van diverse speelloca-
ties. Bestaande speelplekken worden 
gerenoveerd en nieuwe speelplekken 
aangelegd. Tevens vervangen wij al-
le ondergronden door kunstgras. Per 
wijk worden de komende periode de 
volgende speelplekken gerenoveerd 
of nieuw aangelegd.

Werkzaamheden 
speelplekken De Legmeer: 
Bij Bieslook en Betram worden nieu-
we speelplekken aangelegd. De speel-
plek bij Wederik wordt opgeknapt en er 
komt een uitbreiding van de speelvoor-
zieningen bij Muur. 

Werkzaamheden speelplekken 
Burgemeester Kootpark 
In de hofjes van het Burgemeester 
Kootpark worden de speelvoorzienin-
gen uitgebreid. Bij de Sportlaan komt 
een nieuwe speelplek.

Werkzaamheden 
speelplekken De Kwakel
Bij de Distellaan wordt de speelplek 
gerenoveerd. Bij de Irislaan (hoek Fre-
sialaan) wordt de bestaande speelplek 
uitgebreid en verderop op de Irislaan 
(hoek Cyclamenlaan) wordt een nieu-
we speelplek aangelegd.

Werkzaamheden 
speelplekken Zijdelwaard:
De bestaande speelplek bij de Slauer-
hoff/Elsschotlaan wordt uitgebreid en 
er komt een nieuwe speelplek bij de 
Ter Braaklaan.

Werkzaamheden 
speelplekken Thamerdal
De bestaande speelplek bij de Johan 
van Oldebarneveldtlaan wordt gere-
noveerd en er worden extra speeltoe-
stellen geplaatst. Op de Aalberselaan 
(hoek Dreeslaan) wordt een nieuwe 
speelplek ingericht.

Werkzaamheden 
speelplekken Meerwijk-Oost
Bij Fokkemast komt een extra speel-
toestel en bij Fermoor worden nieuwe 
speeltoestellen geplaatst.

Ontwerpen
De gekozen ontwerpen voor de speel-
plekken zijn onder de betreffende wijk 
te vinden op www.buurtbeheer.uit-
hoorn.nl.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met de 
werkzaamheden op de Amsterdam-
seweg. Dit houdt in dat er zand wordt 
aangebracht op het tracé tussen de 
Hollandse Dijk en de Amsterdamse-
weg. Gedurende een periode van cir-
ca twee weken vinden er zandtrans-
porten plaats. Daarbij rijden ongeveer 
10 vrachtwagens per uur via de Wie-
gerbruinlaan over de Amsterdamse-
weg heen en weer. Er kan hierdoor 
overlast ontstaan. Voor vragen en/
of opmerkingen kunt u contact opne-
men met het informatienummer van de 
N201: 023-514 3230.

FIETSPAD LANGS 
RANDWEG (AMSTEL-
VEEN) AFGESLOTEN 

Het fi etspad langs de Randweg in Am-
stelveen is sinds mei afgesloten in ver-
band met de aanleg van de N201. De 
afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 
2011 als de nieuwe N201 is aange-
legd. Fietsers die via de Randweg naar 
de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen 
kiezen uit de volgende twee omleidin-
gen: De Randweg via de Noorddam-
merweg naar de Legmeerdijk en v.v., 
of de Randweg via Poelweg, N201 
naar de Legmeerdijk en v.v. De afslui-
ting is nodig vanwege de aanleg van 
de N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd.
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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 spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en 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 spreeku. 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

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
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.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag
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Aanleveren van kopij, 
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redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
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Internet www.meerbode.nl
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medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
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Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (4)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Een paar jaar geleden heeft de Tanzaniaanse regering afgekondigd dat elke 
basisschool een speciale klas moet creëren voor kinderen met een – soms 
enorme – leerachterstand.. Het zijn veelal straatkinderen – vaak AIDS-we-
zen. Kinderen van verschillende leeftijden van 7 tot 14 jaar met hetzelfde 
leerniveau zitten met elkaar in één klas. Elke school met zo’n klas krijgt van 
de regering een toelage van  $ 20 per jaar.  Dat is ongeveer 15 euro per jaar. 
Overigens is deze toelage sinds januari 2008 niet uitbetaald. 
Ook onze samenwerkingspartner Sr. Annette is gestart met zo’n klas voor 
kinderen met een leerachterstand. Inmiddels is deze klas uitgegroeid tot 
een school met 5 lokalen. Gebouwd met deels Nederlandse euro’s. De over-
heid betaalt 1 leerkracht per 100 leerlingen. Voor deze moeilijke groep vol-
strekt onvoldoende.
Sr. Annette doet aan fondswerving om méér leraren te kunnen aanstellen. 
Zij streeft naar 5 leraren per 100 leerlingen. Deze leraren zijn zeer gemo-
tiveerde vrijwilligers die een vergoeding krijgen van 4 euro per maand! De 
kinderen krijgen aangepast onderwijs met meer aandacht per kind. Al meer 
dan 200 van deze leerlingen van Sr. Annette hebben de basisschool afge-
maakt. Sommigen gaan, met extra ondersteuning, door naar het vervolgon-
derwijs. 7 van deze kinderen worden gesponsord door SOS De Ronde Ve-
nen. Nu al weer voor het derde jaar. Deze kinderen doen het heel goed en 
ze zijn zeer gemotiveerd. Het SOS schoolgeldfonds is voor deze leerlingen 
een zegen!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Workshop “Zachte 
Steentjes Vilten “
Uithoorn - In  Galerie Fort aan 
de Drecht, Grevelingen 50 te Uit-
hoorn zal op  zondag 22 nov. 2009 
van 14.00 – 16.00 uur een workshop 
“zachte steentjes vilten” georgani-
seerd worden. 
Deze workshop zal gegeven worden 
door de kunstenaar Ria Demarteau, 
die als 1 van de 13 deelnemende 
kunstenaars aan de expositie Kunst 
als Geschenk 2009 een selectie van  
haar objecten (tasjes, halssierstuk-
ken, sfeerlichten)  van vilt en siera-
den van vilt, zijdedraad, folie, thee-
zakjes, etc. tentoonstelt.
Tijdens de workshop is het mogelijk 
om tegen een onkostenvergoeding 
van 2,50 euro het vilten van wol zelf 

te ervaren. Hopelijk is Uw nieuws-
gierigheid gewekt en meldt U zich 
aan.  
De tentoonstelling Kunst als Ge-
schenk waar nog vele andere kunst-
vormen (zoals keramiek, glas, pa-
pieramiek, emaille, hoeden, schilde-
rijen, grafiek, etc.  te bezichtigen en 
te koop zijn, is te bezoeken  t/m 20 
december. 
Openingstijden: donderdag/vrijdag: 
14 – 16 uur; zaterdag/zondag: 12 – 
17 uur).
Tbv de routebeschrijving: zie www.
galeriefortaandedrecht.nl.
Voor aanmelden tbv de workshop 
en overige informatie kunt U terecht 
bij mevr. S. Bruning, 0297-56 94 90.

Kringloopwinkel
schenkt stoel

Mijdrecht - Op deze foto ziet u een 
prachtig beklede stoel. Deze stoel 
heeft de Kringloopwinkel geschon-
ken aan Stichting Centra de Ronde 
Venen en is  bekleed door één van 
de medewerkers van de kringloop-
winkel. 

Vorige week is deze stoel officieel in 
gebruik genomen toen één van on-
ze collega’s na 17 jaar afscheid nam 
van Stichting Centra de Ronde Ve-
nen Lokatie Zuiderhof. 

We willen de Kringloopwinkel har-
telijk bedanken voor deze bijzonde-
re stoel en ook Jan? die deze met ei-
gen stof van de kringloop heeft  be-
kleed.

Zonnebloem trakteert 
gasten op gezellige middag

Vinkeveen/Waverveen - Op dins-
dag 10 november trakteerde de 
Zonnebloem afdeling Vinkeveen/
Waverveen ruim 80 gasten op een 
gezellige middag in de Boei in Vin-
keveen. Rond 13.30 uur werden de 
gasten ontvangen door de vrijwilli-
gers van de Zonnebloem.

Het shantykoor de Turfschippers uit 
Vinkeveen verzorgde het eerste deel 
van de middag. Tot groot genoegen 
van de gasten werden een aantal 
bekende en minder bekende schip-
persliedjes ten gehore gebracht.

Op het podium en in de zaal her-
kende men elkaar en dat zorgde er 
mede voor dat er een aparte sfeer 
ontstond. Meezingen was voor ve-
len daarom dan ook geen enkel pro-
bleem.

Na een korte pauze met een hapje 
en een drankje volgde de bingo. Ie-
dereen volgde de getallen gespan-
nen. Men was zo alert dat het zelfs 
opviel toen de bingoleidster een ver-
keerd nummer voorlas! Veel gasten 
gingen met prijzen die beschikbaar 
gesteld waren door groentehandel 
Kok, poelier De Haan en tuincen-
trum Rijdes naar huis. De hoofdprijs 
was een prachtig fotoboek, beschik-
baar gesteld door de Rabobank uit 
de Ronde Venen, over Vinkeveen en 
de Vinkeveense plassen. In de inlei-
ding maakte de voorzitter van de af-
deling nog melding van het feit dat 
het opgehaalde geld tijdens de pij-
penactie van Super de Boer, gehou-
den in het voorjaar, voor deze mid-
dag gebruikt was.  Rond 16.30 uur 
keerde iedereen tevreden huis-
waarts. 

Passage Vinkeveen en 
Waverveen
Vinkeveen - Op 24 november kunt 
u met de leden van Passage genie-
ten van een lezing over de klooster-
gemeenschap Taizé, een dorpje in 
Frankrijk.  Deze gemeenschap trekt 
jaarlijks duizenden bezoekers.

De heer K. Schipper uit Hilversum 
zal met een beamer ons vertellen 
wat hij daar beleefd heeft.

Aanvang: 19.30 uur. Leden en Gas-
ten hartelijk welkom.



Uithoorn - Wacht niet tot januari 
2010 om aan u conditie tewerken .
Tafeltennis vereniging de Meppers 
geeft u nu de gelegenheid om tot 
het einde van 2009 gratis deel te 
nemen aan de senioren tafeltennis 
special gericht op de doel groep van 
50 plussers en ouder, (heren en da-
mes) zijn welkom.

Op dinsdag ochtend van 11.00 uur 
tot 13.45 uur, in de sportschool van 
Plux in het Libellebos te Uithoorn.

De Meppers is een tafeltennisclub 
met een staat van dienst van ruim 
30 jaar.
Met een leden bestand van 16 ac-
tieve spelers zo wel dames als he-
ren, variërende in de leeftijd van 50 
jaar en ouder 
Ons oudste lid is 95 jaar en daar zijn 
wij trots op!!!

Ons uit gang punt is sportief, ge-
zellig en geen wedstrijden of toer-
nooien.

Wij spelen meestal dubbel gemengd 
dames en of heren.
Wedstrijd ervaring is mooi mee ge-
nomen maar geen must. 
Een klein beetje ervaring op gedaan 
op camping of school is al voldoen-
de.
 
Heeft u interesse kom even buurten 
neem u batje mee
Of bel voor nadere informatie 0297-
567873 na 16.00 uur

Uithoorn - Het was een mooi week-
end voor Fotostudio Enjoy.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
van de DIPP ( Dutch Institute for 
Professional Photography) waar In-
grid al sinds 2003 bij aangesloten is 
was het weer het weekend van de 
DIPP-Award uitreikingen.
Dit is een weekend wat altijd vol zit 
met goeie workshops en waar de 
laatste ontwikkelingen op fotografie 
gedemonstreerd worden.
Op zondagmiddag was de bruids-
album bespreking met een van de 
internationale juryleden Norbeart 
Maes (België). Bij elk bruidsalbum 
werden de sterke en zwakke kan-
ten van het album besproken! Ingrid 
vindt het altijd weer spannend als 
haar eigen album aan de beurt is! De 
reacties waren erg positief,”schone 
platen” zoals een Belg dat zo mooi 
kan zeggen.
Album straalt plezier uit, sfeer, een 
compleet verhaal! Hij eindigde met 
de woorden 
“deze fotograaf gaat het nog ver 
schoppen”! Altijd leuk om te horen 
van een gerenomeerde fotograaf/
jury. Nog een aantal fotografen had-
den positieve kritieken dus het bleef 
tot het avondprogramma nog span-
nend wie Brons, Zilver of Goud zou 
gaan winnen!
Tijdens de grote feestavond werden 
uiteindelijk de winnaars bekend ge-
maakt!

Een zeer goede vriend en gewaar-
deerde collega van Ingrid won zilver 
en net als vorig jaar ging de GOLD 
AWARD naar Ingrid. Super blij na-
tuurlijk met deze overwinning!
Helemaal aan het eind van de feest-
avond werden de  DIPP Awards voor 
de categorie Portret en voor de ca-
tegorie Vrij werk bekend gemaakt! 
Samen met vijf andere fotografen 
was Ingrid in de categorie Vrij werk 
genomineerd!
Vorig jaar ging ze naar huis met eer-
volle vermelding dus dit jaar hoopte 

stiekem natuurlijk op een plaatsje in 
de top drie!
Op 1 punt verschil met de Zilver 
Award won ze de BRONS AWARD.
Met een zeer voldaan gevoel en met 
nieuwe inspiratie is Ingrid dan ook 
weer huiswaarts gegaan!

Genomineerd
 Zoals misschien een aantal van jul-
lie eerder in de krant hebben ge-
lezen was Ingrid 11 oktober geno-

mineerd bij de MPA (Master Pho-
tography Assosiation) in Engeland. 
In de categorie Wedding (overseas) 
en in de categorie Beauty & Fashion 
(overseas)
Een groots evenement met honder-
den fotografen in New Castle. Toen 
Ingrid arriveerde viel het haar met-
een op dat er een zeer hoog niveau 
aan de wand hing van alle genomi-
neerden. Tussen al die beelden op 
zoek naar welke beelden in haar ca-

tegorie genomineerd waren! Prach-
tige foto’s! Het was meteen dui-
delijk dat dit geen gewonnen race 
was! De met Oscar-uitreiking-allure 
avond begon om 19.00 uur Als snel 
werd duidelijk dat hier alleen de nr. 
1 met een “Gouden-Oscar” beeld 
naar huis ging! 
Om 23.00  uur kwamen de catego-
rieën waar ingrid in genomineerd 
was pas aan de beurt! En helaas wel 
voor beide foto’s een Award of Ex-

cellence (dat houdt in dat je foto 90-
95 punten hebt gescoord en je bij 
de top 3 zit)
Maar jammer genoeg niet dat felbe-
geerde beeldje! Een super ervaring 
en ze hoopt in de toekomst nog een 
keer tussen al die mooie foto’s te 
kunnen hangen! En wie weet...
Wie nieuwsgierig is geworden naar 
het werk van Ingrid kan een kijkje 
nemen op haar website: www.foto-
studio enjoy.nl

pagina 12 Nieuwe Meerbode - 18 november 2009

Ingrid van Heteren dubbel 
in de prijzen

Concert Amicitia in
de Burght
Uithoorn - C.O.V. Amicitia geeft op 
vrijdag 20 november weer haar jaar-
lijkse concert in De Burght. Uitge-
voerd worden
Stabat Mater  J.Haydn 
Requiem   W.A.Mozart.

De volgende solisten werken aan 
deze uitvoering mee:
Ellen Schuring sopraan
Margareth Beunders alt
Ludwig van Gijsegem tenor
Frans Fiselier bas/bariton
Eric Jan Joosse orgel

De begeleiding wordt verzorgd door 
begeleidingsorkest Continuo en de 
algehele leiding is in handen van 
Toon de Graaf.
De toegangsprijs bedraagt 20,00; 
cjp, 65+ 19,00.
Aanvang: 20.15 uur. Deuren open: 
19.30 uur

Kaartverkoop bij:
Krijtenberg    Dorpsstraat
Ten Hoope  Zijdelwaardplein
de koorleden zie raambiljetten
en aan de zaal vanaf 19.30 uur.

College Uithoorn akkoord 
met tracé nieuwe busbaan
Uithoorn - Het college van Uit-
hoorn kan zich vinden in het voor-
keurstracé van de provincie Noord-
Holland voor de busbaan Amstel-
veen-Uithoorn. Dit tracé loopt over 
de voormalige spoorbaan van bus-
station Uithoorn naar de eindhalte 
Westwijk van de Amstelveenlijn 
Dinsdag 10 november 2009 hebben 
burgemeester en wethouders van 
Uithoorn ingestemd met het door 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland aangegeven voorkeurstra-
cé voor de busbaan Amstelveen-
Uithoorn. 

In deze voorkeursvariant loopt het 
bustracé over de voormalige spoor-
baan van busstation Uithoorn naar 
de eindhalte van de Amstelveen-
lijn in Westwijk. Vervolgens buigt de 
route naar het oosten via de bur-
germeester Wiegelweg en de Bo-
venkerkerweg naar de halte Poort-
wachter (Amstelveenlijn). Via  Poort-

wachter en Van der Hooplaan ein-
digt de lijn bij het huidige busstati-
on Amstelveen.

Studie
Deze voorkeursvariant is gebaseerd 
op een in opdracht van de provin-
cie Noord-Holland uitgevoerde stu-
die naar een hoogwaardige bus-
verbinding tussen Amstelveen en 
Uithoorn. In deze studie zijn twee 
hoofdvarianten onderzocht.

Daarbij is onder andere gekeken 
naar de verwachte reistijd, het aan-
tal potentiële reizigers, de veiligheid, 
gevolgen voor flora en fauna, de 
luchtkwaliteit, geluidhinder en toe-
komstvastheid. Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland spraken op 
29 september 2009 hun voorkeur uit 
voor een derde variant die de voor-
delen van twee eerdere combineert. 
De realisatie van de derde variant 
en de uitvoering van de werkzaam-

heden zijn een verantwoordelijkheid 
van de provincie Noord-Holland.

Gevolgen
Voorlopig heeft dit besluit voor de 
inwoners van Uithoorn nog geen 
gevolgen. De eerstvolgende stap is 
het uitwerken van de voorkeursvari-
ant in een voorlopig ontwerp. 
Dit is een taak voor de provincie 
Noord-Holland. 
De gemeente Uithoorn en de Stads-
regio Amsterdam willen de nieuwe 
wijk Legmeer-West op korte termijn 
voor het openbaar vervoer ontslui-
ten. Daarom zal het deel in Uithoorn 
tot de Randweg vooruitlopend op 
de overige delen van het tracé met 
voorrang worden uitgewerkt. De 
gemeente volgt dit proces nauwlet-
tend. Mochten er nieuwe ontwikke-
lingen (locaties van bushaltes bij-
voorbeeld) zijn, dan worden de in-
woners van Uithoorn uiteraard ge-
informeerd.

Combitafel bij BVU
De Kwakel - Op maandag 9 no-
vember is de BVU begonnen met de 
2e parencompetitie. Om te voorko-
men dat er in twee lijnen een stil-
zittafel was werd gekozen voor een 
“combitafel”. Een paar uit de A-lijn 
speelt tegen een paar uit de B-lijn. 
De scores van A-spelers wordt met 
elkaar vergeleken en de scores van 
de B-spelers wordt met elkaar ver-
geleken, daardoor krijg je toch een 
eerlijke uitslag en je speelt nog eens 
tegen iemand uit een andere lijn.

Uitslagen:
A-lijn: 1 An & Bert Pronk, 67,08%; 
2 Marineke Lang & Martin Kok, 
54,17%; 3 Leo Leenen & Henk van 
der Schinkel, 53,33%; 4, en net ge-
promoveerd, Tineke van der Sluijs & 
Anke Reems, 58,93%. 
B-lijn: 1 Marijcke & Gouke van der 
Wal, 58,19%; 2 Marijke (what’s in a 

name?) en Ger van Praag, 57,50%; 3 
Monique Verberkmoes & Corry van 
Tol, 56,60%; 4 Tiny & Bram van Kla-
veren, 53,47%.
Dat een “combitafel” eerlijk is blijkt 
wel uit de uitslag: de nummers 1, 
2 en 4 uit zowel de A als de B-lijn 
speelden een combitafel.

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.
Is uw interesse gewekt en wilt u we-
ten of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met onze secreta-
ris, Marineke Lang, zij helpt u graag 
verder. Zij is (na 18.00 uur) bereik-
baar onder telefoonnummer 569432 
of via e-mail bvu@telfort.nl.

V.D.O.Tafeltennis voor 50 
plussers

Poging inbraak
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
Zijdelwaard twee maal geprobeerd 
in te breken.

In beide gevallen zijn de daders niet 
binnen geweest.
Op de Anne Franklaan werd ge-
probeerd een achterdeur open te 
breken en werd ook een ruit inge-
gooid.

Gezellige drukte op 
demonstratiedag
Mijdrecht - Op 14 november was 
de 1e demonstratiedag van een 
reeks van 6 zaterdagen.

Het was een geslaagde dag met als 
thema “herrie in de keuken”. Onder 
andere werd gedemonstreerd met 

een sapcentrifuge, steamer, quoo-
ker en div. espressoapparaten. De  
Sinterklaas taart die in de winkel 
gebakken en opgemaakt was door 
La Torta is aan het einde van de dag 
verloot en is gewonnen door fam. 
Hofstra uit Vinkeveen.

Gratis kaartje schaatsbaan 
bij aankoop kinderbril
Van der Zwaard Optiek
Mijdrecht - Van donderdag 3 de-
cember tot en met zondag 27 de-
cember ligt er op het Raadhuisplein 
een kunstijsbaan. Er kan door ieder-
een heerlijk worden geschaatst en 
voor kinderen die het nog nooit ge-
daan hebben, is dit de ideale gele-
genheid om het eens te proberen op 
een veilige manier.
Van der Zwaard Optiek is één van 
de sponsors van deze baan.

Daarom geven zij bij aankoop van 
een kinderbril - voor kinderen tot 
en met 12 jaar - een gratis kaart-
je weg met daarbij een kaartje voor 
schaatshuur. Je hoeft dus geen ei-
gen schaatsen te hebben om te 
kunnen schaatsen.

Van der Zwaard Optiek vindt u ui-
teraard ook op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht.

Twee aanhoudingen na 
vechtpartij
Uithoorn - De politie heeft zater-
dagnacht 15 november rond vier 
uur, een 16 en een 18-jarige Am-
sterdammer aangehouden ter zake 

mishandeling. Aanleiding was een 
vechtpartij in een horecagelegen-
heid aan de Koningin Julianalaan. 
Rechercheurs doen onderzoek.

Zelfstandige opticien eist belangrijke rol op in 
voorlichting kwaliteit oogmetingen
Goede oogzorg verdient meer aandacht 
van consument
Mijdrecht - Met een grootschalige 
consumentencampagne op de tele-
visie , in de kranten en in de winkels 
bundelen vanaf deze week meer 
dan 300 zelfstandige opticiens de 
krachten om Nederlanders te wij-
zen op het nut en de noodzaak van 
een regelmatige controle van de ei-
gen ogen en die van kinderen jon-
ger dan 12 jaar. Centraal in de cam-
pagne staat de invloed van een ver-
minderd gezichtsvermogen op de 
leerprestaties van kinderen en de 
rijvaardigheid in het verkeer. Zo 
zien bijvoorbeeld, met alle gevol-
gen van dien, 170.000 automobilis-

ten boven de 45 jaar niet scherp ge-
noeg en heeft het niet tijdig signale-
ren van oogproblemen bij kinderen 
onder de 12 jaar grote invloed op 
hun CITO scores en dat kan het ver-
schil betekenen tussen een VMBO 
of HAVO advies. Zonder een blad 
voor de mond te nemen richting de 
eigen brillenbranche, wijst de cam-
pagne consumenten erop dat een 
goede kwaliteit van een oogmeting 
essentieel is als basis van een ad-
vies over noodzakelijke correctie 
d.m.v. bril of contactlenzen of door-
verwijzing naar huisarts of specia-
list. De kwaliteit van oogmetingen is 

niet overal in de markt dezelfde en 
consumenten zijn zich daarvan on-
voldoende bewust, aldus Optitrade 
Retailgroep uit Houten, initiatiefne-
mer van de campagne. Volgens Op-
titrade, waarbij ruim de helft van de 
zelfstandige opticiens in Nederland 
is aangesloten, hebben consumen-
ten weinig notie hoe vaak je een 
oogmeting vanaf een bepaalde leef-
tijd zou moeten laten uitvoeren en 
wie daartoe in Nederland gekwa-
lificeerd is, en vooral wie niet. Di-
recteur Alhard Hungerink: “Consu-
menten stellen daarover ook weinig 
kritische vragen. Vrijwel niemand 

vraagt of een opticien of degene die 
in een brillenwinkel de oogmeting 
uitvoert daartoe wel bevoegd of ge-
diplomeerd is. Men heeft ook geen 
idee of doorverwijzing naar de huis-
arts of specialist had moeten plaats-
vinden. In de campagne nodigen 
we consumenten uit om de kwaliteit 
van een zelfstandige opticien zelf te 
ervaren.“ De kwaliteit van oogzorg in 
Nederland wordt medebepaald door 
de kwaliteit van de opticien of opto-
metrist en de wijze hoe zij een oog-
meting uitvoeren. Zij mogen gezien 
worden als het voorportaal van de 
eerste lijn zorg (huisarts) en tweede 
lijn zorg (specialist). 
“Met de boodschap ‘Kiest u voor 
een brillenwinkel, of voor een echte 
opticien’ willen meer dan 300 zelf-
standige opticiens Nederlanders 
bewuster maken van het belang van 
een kwalitatief goede oogmeting. 
Eén van die echte opticiens is Van 
der Zwaard Optiek in Mijdrecht aan 
het Raadhuisplein.

KinderKoor met Kerst
Uithoorn - Kerst komt er weer aan! 
Gezellig met lichtjes, verhalen en 
natuurlijk het kinderkoor! Dit jaar 
komt er een echt kerstspel. Maar 
wat is een kerstspel zonder mooie 
liedjes?? Daar gaan het kinderkoor 
voor zorgen: gezellige liedjes die 
goed bij het verhaal passen. Voor 
de wat oudere kinderen is er mis-
schien wel een mooie solo wegge-
legd!  Ze worden begeleid door een 
echte muziekgroep die bestaat uit 
jongeren. Het wordt heel erg leuk! 
Zit je op de basisschool en vind je 

samen zingen leuk? Doe ook mee!! 
Ze gaan oefenen op zondag: 22 en 
29 november, 13 en 20 december 
van 11.30 uur tot en met ongeveer 
12.30 uur. Donderdag 24 december 
van 14.00 tot en met 16.00 is de ge-
nerale repetitie. De kerkdienst is op 
zondag 25 december om 10.00 uur 
in De Schutse, De Merodelaan 1. In 
die kerk gaan ze ook oefenen. Meer 
informatie is te krijgen bij: Hanna 
Oosterlee:  jjw_hanna@live.nl of 06-
51362719.

Sinterklaas
surprisekienen in 

buurthuis ponderosa
Uithoorn - Buurthuis Pon-
derosa in Uithoorn organi-
seert ook dit jaar weer het 
jaarlijkse Sinterklaas Sur-
prisekienen en wel 
op ZATERDAG 21 NO-
VEMBER.
Zoals altijd zijn er weer 
mooie prijzen te winnen, 
allemaal feestelijk inge-
pakt. Heb je prijs: kies een 

van de dozen, maar wat je 
wint blijft tot het einde van 
de kienronde een verras-
sing.
 De kosten zijn • 1,00 per 
blaadje. 
Het kienen begint om 
20.00 uur, maar de zaal is 
al open om 19.00 uur. 
Buurthuis Ponderosa, Ples-
manlaan 27, Uithoorn.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

De tweede zondag van 
november: een prachtige 
herfstdag. Ik loop wat door 
de tuin en hoor zomers ge-
zoem. Van bijen, hommels en 
allerlei soorten vliegen. Deze 
insecten zitten op de struik-
klimop die juist nu volop in 
bloei staat. Ze halen er nectar 
en stuifmeel. Zo is er voor 
deze insecten laat in het jaar 
nog genoeg te eten.
Niet alleen voor insecten is dit 
een geschikte plant. Ook voor 
vogels. Merels en lijsters zijn 
gek op de zwarte bessen die 
pas in de lente rijp zijn. Om-
dat de struik wintergroen is, 
is het een goede schuilplek. 
Kleine vogels kunnen er ook 
in nestelen.
Ook voor de tuinliefhebber 
is de struikklimop ideaal. De 
struik is wintergroen en heel 
decoratief. De bloeiende en 
besdragende takken zijn 
goed in boeketten, bloem-
stukken en kerstkransen te 
verwerken. De struik wordt 
niet groot en past dus ook 
in een kleine tuin. Boven-
dien kan je hem gemakkelijk 
snoeien. 

De struikklimop ziet er heel 
anders uit dan gewone klim-
op. De groeiwijze is anders, 
maar ook de bladvorm. Van 
de klimmende klimop zijn de 
bladeren gelobd en van de 
struikklimop zijn ze ovaal van 
vorm. En toch is het dezelfde 
plant! Klimmende klimop 
maakt na vele jaren bloei-
ende scheuten. Vaak zie je 

die niet, omdat ze helemaal 
bovenin de boom zitten waar 
de klimop al tientallen jaren in 
klimt. Als de bloeiende scheu-
ten worden gestekt, ontstaan 
de klimopstruiken. Deze ma-
ken geen klimmende takken 
meer. Struikklimop komt niet 
in natuur voor.
Wist u dat de bladeren van 
klimop meer dan twee jaar 
oud kunnen worden?

Zoals bij alle wintergroene 
planten, staat klimop sym-
bool voor onsterfelijkheid. 
Ook in de Griekse mythologie 
komt de plant voor: klimop 
kroonde het hoofd van vele 
goden en godinnen.
De plant heeft een genees-
krachtige werking, maar ik 
zou er maar niet mee expe-
rimenteren. Zoals altijd, zit 
de geneeskracht in stoffen 
die ook giftig zijn. Ik kom zelf 
liever niet met m’n blote ar-
men in de plant, want dan 
krijg ik last van huiduitslag. 
Ook de bessen zijn giftig voor 
mensen. Maar omdat ze, net 
zoals de rest van de plant, erg 
bitter zijn, zal niemand er te 
veel van eten.

Ondanks deze ‘negatieve’ 
kanten van klimop vind ik het 
een echte aanrader voor in de 
tuin. Je doet niet alleen jezelf 
maar ook veel dieren er een 
groot plezier mee. Kortom: 
een struik voor iedereen.

Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

Struikklimop: een 
struik voor iedereen

Van 3 t/m 27 december ijspret in Mijdrecht 

Kom schaatsen op het Raadhuisplein

Mijdrecht - De Ronde Venen heeft 
er een nieuw evenement bij. Van 3 
tot en met 27 december a.s. kan er 
worden geschaatst op het Raad-
huisplein in Mijdrecht. Er komt een 
tijdelijke schaatsbaan van 450 m2 te 
liggen van echt ijs. Het initiatief van 
het schaatsplein is afkomstig van de 
schaatsverenigingen Vios en Voor-
waarts uit Vinkeveen, Hou Streek uit 
de Hoef en Nooit Gedacht uit Wil-
nis. Een ploeg van ruim 140 vrijwil-
ligers zorgt er voor dat jong en oud 
ruim drie weken lang kunnen genie-
ten van echte schaatspret.

De schaatsbaan wordt op 3 decem-
ber a.s. offi cieel geopend door bur-
gemeester Burgman en zal vanaf 
dat moment bijna de hele maand 
december zorgen voor een ex-
tra feestelijke sfeer in het centrum 
van Mijdrecht. Naast het ‘regulie-
re’ schaatsen vinden er activitei-
ten plaats als: kunstschaatsen, dis-
coschaatsen, ijsdansen, ijshockey, 
schaatsdemonstraties etc. Door-
dat de baan uit echt ijs bestaat, kan 
men er met eigen kunst- of ijshoc-
key-schaatsen terecht. Noren zijn 
niet toegestaan. Wie geen schaat-
sen (meer) heeft kan deze ter plek-
ke huren.

Koek en zopie
De ijsbaan wordt opgevrolijkt met 
een traditionele koek en zopie tent, 
waar het standaard ijsbaan-assorti-
ment verkrijgbaar is, zoals o.a. koe-
ken, erwtensoep, warme chocola-
demelk e.d. Tussen de koek en zo-
pietent en de schaatsverhuur komt 
een terras met volop uitzicht op de 
baan.

Behalve Eerste Kerstdag zal de ijs-
baan elke dag van ‘s ochtends tot 
‘s avonds geopend zijn. Op weekda-
gen is de baan van ‘s ochtends tot ‘s 
middags gereserveerd voor school-
schaatsen. Elke week zijn er ande-

re activiteiten gepland. Een actueel 
overzicht hiervan staat op www.ve-
nen-on-ice.nl

Schoolschaatsen
Alle kinderen van de basisscho-
len uit De Ronde Venen en Koc-
kengen kunnen gratis en in klassi-
kaal verband komen schaatsen op 
de schaatsbaan. Dit is mogelijk ge-
maakt dankzij hoofdsponsor Rabo-
bank Veenstromen. IJsclub Nooit 
Gedacht levert de  instructeurs. Per 
groep wordt anderhalf uur instruc-
tie gegeven. Deze lessen zijn voor-
namelijk geschikt voor kinderen 
vanaf groep 4. Op de baan is plaats 
voor maximaal 50 kinderen. Na af-
loop krijgt iedereen een beker war-
me chocolademelk.

Scholen kunnen online inschrijven 
voor een dag en tijd. Op dit moment 
hebben reeds 1.750 schoolkinderen 
gebruik gemaakt van deze gelegen-
heid. Scholen die zich nog niet heb-
ben aangemeld wordt geadviseerd 
er snel bij te zijn.

Unieke mogelijkheid
“Deze tijdelijke schaatsbaan vormt 
voor de jeugd een unieke mogelijk-
heid om op een eenvoudige en aan-
trekkelijke manier kennis te maken 
met de schaatssport,” aldus voor-
zitter Jos van Wijk van de Stichting 
Venen on Ice. “Dankzij het feit dat 
de schaatsbaan wordt gerealiseerd 
door lokale vrijwilligersorganisaties, 
is het mogelijk de kosten relatief 
laag te houden. Toch zou dit evene-

ment niet van de grond zijn geko-
men zonder steun van de gemeente 
De Ronde Venen, hoofdsponsor Ra-
bobank Veenstromen, plaatselijke 
middenstand en bedrijfsleven.”
Van Wijk schat dat tijdens het eve-
nement in totaal zo’n 140 vrijwilli-
gers actief zijn als schaatsinstruc-
teur, bij de schaatsverhuur, beheer 
van het ijs, de verzorging van de 
koek en zopie en EHBO. “Alle be-
trokkenen zijn enorm enthousiast. 
We krijgen er een mooi nieuw eve-
nement bij.”

Openingstijden IJsbaan 
Raadhuisplein Mijdrecht
Opening op 3 december om 10.00 
uur.
Maandag t/m donderdag geopend 
van 09.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag geopend van 
09.00 tot 23.00 uur
Zondag geopend van 11.00 tot 21.00 
uur
24 december geopend van 09.00 tot 
17.00 uur. 
Eerste Kerstdag gesloten. 
Tweede Kerstdag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur
‘Derde’ Kerstdag 27 december ge-
opend vanaf 11.00 uur. 
Offi ciële afsluiting om 17.00 uur
Toegang: 2 euro. Schaatshuur 3 eu-
ro per paar.

Initiatief
Venen-on-Ice is een activiteit van de 
Stichting Venen On Ice. De schaats-
baan is een initiatief van de schaats-
verenigingen Vios en Voorwaarts uit 
Vinkeveen, Hou Streek uit de Hoef 
en Nooit Gedacht uit Wilnis en is 
mogelijk gemaakt dankzij onder-
steuning van de Gemeente De Ron-
de Venen, Rabobank Veenstromen, 
en tal van (winkel)bedrijven.
Zo ook winkelcentrum de Linde-
boom. Zij zullen de komende we-
ken hun klanten zeker niet verge-
ten en er voor zorgdragen dat zij her 
en der gratis toegangskaarten zul-
len uitdelen.

Keurslager Bader ‘Beste 
Winkelketen 2009’
Mijdrecht/Uithoorn - Keurslager 
Bader en zijn collega’s hebben de 
titel ‘Beste winkelketen 2009’ in de 
wacht gesleept. Dat werd 11 novem-
ber jl. tijdens het ING Retail Jaarprijs 
gala 2009 bekend gemaakt. Door de 
ruim 325.000 consumenten die hun 
stem uitbrachten werd de Keursla-
ger als beste gewaardeerd door uit-
stekende scores op personeel, ser-
vice en assortiment. 
De titel ‘Beste winkelketen 2009’ 
is een publieksprijs. De winnaar 
is bepaald aan de hand van stem-
men en de cijfers die de consument 
hebben gegeven Vooral op het ge-
bied van service en personeel werd 

door Keurslager Bader en zijn colle-
ga’s goed gescoord. “Wij zijn ontzet-
tend blij met deze prijs! Dat we juist 
op deze punten hoge cijfers halen 
is natuurlijk helemaal niet zo gek,” 
aldus de trotse Keurslager Bader, 
“Wij staan bekend om onze kwali-
teit. Niet alleen de kwaliteit van de 
producten maar ook de kwaliteit die 
ons personeel levert in de vorm van 
service, advies en klantvriendelijk-
heid.“ Eerder was Keurslager Bader 
al tot branchewinnaar ‘Beste Food-
speciaalzaak 2009’ uitgeroepen. In 
de laatste ronde namen de Keursla-
gers het op tegen 25 andere winkel-
ketens uit diverse branches. Door 

deze winst werden onder ande-
re ketens als Hema, Ikea, Pearle en 
Jumbo op achterstand gezet. Naast 
de titel ‘Beste Winkelketen’ heeft 
Keurslager Bader ook de ‘Shopper 
Award’ in ontvangst mogen nemen. 
Deze titel werd toegekend voor de 
goede scores op onder andere as-
sortiment en prijs-kwaliteitverhou-
ding van zowel de fysieke winkels 
als de gebruiksvriendelijke website.  

Groot keten
Opvallend is dat een echte specia-
list het van de grote ketens wint. “De 
ruim 550 Keurslagers in Nederland 
verstaan hun vak goed en leveren 

ambachtelijke kwaliteit. Consumen-
ten kunnen vertrouwen op de Keur-
slager kwaliteit. Om de specialist en 
koploper binnen de branche te blij-
ven heeft er de afgelopen jaren een 
upgrading van de Keurslagerformu-
le plaatsgevonden. Deze prijs be-
wijst dat de klanten dat waarderen 
en dat we de komende jaren vooral 
zo door moeten gaan.” 
De winst van de prijs ‘Beste Winkel-
keten 2009’ wordt bij Keurslager Ba-
der groots gevierd. Omdat de prijs 
aan het publiek te danken is, delen 
die mee in de feestvreugde. Van 23 
tot en met 28 november a.s. profi -
teren consumenten van een feest-
aanbieding: 500 gram Keurslager 
rundergehakt - door de consumen-
tenbond in 2009 als beste getest -
, 4 hamburgers, 100 gram Keursla-
ger achterham, bakje feestsalade 
en stuk grillworst samen voor 10,-. 
Kortom, reden genoeg om een be-
zoek te brengen aan Keurslager Ba-
der de ‘Beste Winkelketen 2009’.

Henk van Zonneveld 
speelt Goldbergvariaties
Mijdrecht - Dit belangrijke klavier-
werk van Joh. Seb. Bach is heel po-
pulair onder pianisten en klavecinis-
ten.
Henk van Zonneveld echter zal 
dit werk uitvoeren op het schitte-
rende Bätz orgel in de Janskerk in 
Mijdrecht.
Dit concert mag u, als liefhebber 
van orgelmuziek,  absoluut niet mis-
sen. We nodigen u dan ook van har-
te uit dit bijzondere concert bij te 
wonen.

Henk van Zonneveld is al vanaf zijn 
8e jaar actief met muziek. Op die 
leeftijd ontving hij zijn eerste piano-
lessen, later gevolgd door orgelles-
sen bij Maarten Kooy in Soest.

Hij studeerde aan het Utrechts Con-
servatorium en behaalde daar het 
Diploma Uitvoerend Musicus voor 
orgel en klavecimbel.
Als solist maakte Henk al verschil-
lende radio-, televisie- en cd-opna-
men. Ook gaf hij concerten in Duits-
land, België en Frankrijk.

U vindt uitgebreide informatie op 
het programma, dat u bij de ingang 
van de kerk wordt uitgereikt. Zoals 
altijd is de toegang gratis, maar aan 
de uitgang houden we een collecte 
ter bestrijding van de onkosten.
We bevelen dit bijzondere concert 
van harte bij u aan en zien u graag 
op zaterdag 21 november a.s. om 
20.00 uur.



Uithoorn heeft een rijke cultuur. Er zijn 
monumenten, prachtige beelden, historische 
plekken, allerlei soorten verenigingen, ateliers 
en galeries. Als gemeente vinden we dat er veel 
meer gedaan kan worden met die cultuur. Dat is 
ook een van de doelstellingen van de Wmo: 
zorgen voor meer verbinding en samenwerking 
tussen mensen, verenigingen en bedrijven. 
Daarom ging dit jaar het project ‘Cultuurfoto 
Uithoorn’ van start.

De ‘Cultuurfoto Uithoorn’ is een scan van wat er 
in onze gemeente is aan cultuur. Wat zijn onze 
zwakke en sterke punten? Waar liggen kansen voor 
verbeteringen? Hoeveel ruimte is er voor wensen 
en initiatieven? De ‘Cultuurfoto Uithoorn’ is straks 
de basis voor een uitvoeringsprogramma Cultuur 
Uithoorn 2010-2014.

Een adviesbureau uit Haarlem verzamelt voor ons 
bouwstenen voor de ‘Cultuurfoto Uithoorn’. Dit 
gebeurt door te praten met deskundigen uit het 
veld, maar ook met amateurkunstenaars, 
ondernemers en scholen. We kiezen voor een brede 
aanpak. Hierbij onderzoeken we wat er op 
cultureel gebied speelt en hoe we door het 
versterken van onderlinge samenwerking de 
cultuur echt goed op de kaart kunnen zetten in 
Uithoorn. Naast de gesprekken is de cultuur 
letterlijk in beeld gebracht: een plaatje zegt immers 
meer dan een praatje. Op dinsdag 27 oktober 2009 
waren alle geïnteresseerden in cultuur uitgenodigd 
voor een brainstorm-bijeenkomst. Tijdens die 
avond vond een ware cultuuruitwisseling plaats. 
Op het programma stond onder meer een optreden 
van toneel-vereniging Maskerade en een 
presentatie van de Openbare Bibliotheek. 

Culturele verenigingen kunnen veel meer 
nadenken over gezamenlijke projecten. Ze moeten 
hierbij ook kijken naar raakvlakken met andere 
activiteiten binnen onze gemeente, zoals toerisme 
en recreatie. Bedenk met elkaar een thema en 
ontwikkel daar leuke activiteiten omheen. Grote 
kans dat het een veel groter en breder publiek trekt 
dan met een solo-optreden. Samen bereik je meer.

Op zondag 27 december 2009 is de feestelijke 
opening van de fototentoonstelling van de 
‘Cultuurfoto Uithoorn’ in het Fort aan de Drecht. 
We gaven zowel fotografen van De Fotokring 
Uithoorn als een professionele fotograaf de 
opdracht om de Uithoornse culturele schatkist in 
beeld te brengen. De tentoonstelling is voor 
iedereen gratis toegankelijk. U bent van harte 
welkom.

De tentoonstelling loopt van zondag 27 december 
2009 tot en met zondag 10 januari 2010. 
Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur en eenmalig op vrijdagavond 8 
januari van 19.00 tot 22.00 uur.

Op 1 juli van dit jaar nam Rob van Hulsen 
(59) het stokje over van Jan Noorlag. Rob 
van Hulsen zag de functie in de krant staan, 
solliciteerde en werd aangenomen. “Wat 
me aanspreekt is dat ik een onafhankelijke 
voorzitter ben en dat de Wmo nog in de 
kinderschoenen staat. Ik hou ervan om nieuwe 
dingen aan te pakken en verbindingen te 
leggen.”

Rob van Hulsen is voor twee jaar benoemd en 
op 12 augustus 2009 aan de slag gegaan. Hij 
is van oorsprong bedrijfskundige en heeft veel 
voorzitterservaring. Zo is hij nu onder meer 
voorzitter van een aantal stichtingen, een raad van 
toezicht en een raad van bestuur. Besturen is voor 
hem gesneden koek.

De Wmo-raad heeft een verantwoordelijke taak. 
“De Wmo gaat over ongeveer 47 procent van de 

gemeentebegroting. We geven het college van 
B&W advies. We zitten dicht bij het vuur en 
worden steeds eerder bij het beleid betrokken. 
Gemeenteambtenaren weten ons te vinden en 
natuurlijk halen we zelf informatie bij onder andere 
bij Buurtbeheer.” Het eerste jaar had de Wmo-raad 
vooral nodig om de interne organisatie op orde te 
krijgen. Ze bracht advies uit op tien beleidsnotities 
van het college. Het afgelopen jaar werden er al 
kleine successen geboekt, zoals de uitgebreide 
keuze voor aanbieders van huishoudelijke hulp. 
“We hebben in alle fases meegedacht, het college 
geadviseerd en zo onze bijdrage geleverd.”

De Wmo-raad bestaat puur uit vrijwilligers, dat 
maakt het moeilijk om mensen te vinden. “Ik 
heb het idee dat de Wmo voor veel mensen nog 
gelijk staat aan zaken als thuiszorg en mantelzorg, 
maar het is zoveel breder dan dat. De Wmo raakt 
alle facetten van ons leven. Mensen mopperen 

over wat er niet goed is in Uithoorn. Tegen hen 
wil ik zeggen: Meld je aan voor de Wmo-raad 
en oefen zelf invloed uit op het gemeentebeleid. 
Je steekt er ongeveer drie dagdelen per maand 
aan tijd in, of meer als je enthousiast bent. Zo 
zijn we op dit moment hard op zoek naar ervaren 
vertegenwoordigers in de raad namens sport en 
jongeren. En we zoeken nog een notulist.” 

De Wmo is er voor alle burgers, iedereen moet 
mee kunnen doen. “Wat ik graag wil is dat we met 
vijftien leden sterk, ons actief kunnen inzetten voor 
een succesvolle uitvoering van de Wmo. Vergis je 
niet, het is nog een prille wet. Het duurt zeker vijf 
tot acht jaar voordat deze goed ingeburgerd is. Ik ga 
ervoor om de Wmo en de Wmo-raad bekendheid 
te geven. Zo ontstaat meer bewustwording over 
alle mogelijkheden van de Wmo. Belangrijk is dat 
inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeentes 
gaan samenwerken waar dat kan. Want met elkaar 
ontwikkelen we de Wmo!”

Geïnteresseerd geraakt? Kijk voor meer 
informatie over de Wmo-raad op 
www.wmo.uithoorn.nl.

De inwoners van Uithoorn zijn kritisch als het 
gaat om de prestaties van de gemeente. Dat mag 
ook zeker. Hoe stel je als gemeente die kritische 
inwoners tevreden? En hoe weet je of en waarmee 
ze tevreden zijn?
Om daarachter te komen zijn het afgelopen jaar 
onderzoeken naar onder meer de beleving van de 
Wmo en tevredenheid over de Wmo tot nu toe 
uitgevoerd. U leest daar meer over in de artikelen 
in deze advertentie. Wat ik hierover graag wil 
zeggen is dat ik tevredenheid heel belangrijk vind.

Maar de tevredenheid over Wmo voorzieningen 
en activiteiten is niet eenvoudig te meten. Ik geef 
u een voorbeeld. De score op de vraag: ‘vindt u 
dat er genoeg te doen is in uw buurt?’, is laag. 
De gemeente scoort zelfs lager dan omliggende 
gemeentes. Maar op de vraag: ‘zou u meedoen?’, 
geven inwoners bovengemiddeld als antwoord 
‘nee’. Zo blijft het lastig, want wat willen 
onze inwoners nu? Bovendien verschillen de 
antwoorden van buurt tot buurt.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat inwoners 
en bijvoorbeeld verenigingen en scholen met 
initiatieven komen. Dan weten we zeker dat 
dát is wat mensen zelf willen. Aan een goed 
gevulde activiteitenkalender zie je dat steeds 
meer gebeuren. Maar dit zijn meestal individuele 
initiatieven, terwijl we juist op zoek zijn naar 
gezamenlijke activiteiten. In Uithoorn wonen 
veel mensen van buitenaf; de saamhorigheid en 
betrokkenheid is nog niet overal even sterk. 

Ik zeg met nadruk nog niet, want dat is iets 
waar we in de komende periode met elkaar aan 
werken. In De Kwakel zie je dat meer mensen 
een cultuur en geschiedenis delen, daar is die 
saamhorigheid een stuk groter. Ik zie het als een 
taak van de gemeente inwoners en verenigingen 
die de samenwerking aangaan, te ondersteunen en 
te faciliteren. Samenwerken kost misschien meer 
energie, het effect is meestal groter.

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar ben ik 
het meest trots op het Wmo-loket dat we samen 
met de gemeente Aalsmeer hebben opgezet en 
inmiddels bij de G2 hoort. Hier kunnen inwoners 
dichtbij, snel en gemakkelijk informatie en advies 
krijgen over alle Wmo voorzieningen. Het loket 
wordt veel bezocht. Vooral telefonisch weten 
mensen het goed te vinden.

In 2010 hebben we nieuwe verkiezingen. Tot 
die tijd werken we hard aan projecten zoals de 
‘Cultuurfoto Uithoorn’. Verder bepalen we waar 
we nu staan en waar we naartoe willen met de 
Wmo. Want het gaat om veel geld. Dat geld moet 
goed besteed worden aan middelen en mooie 
samenwerkingsverbanden die resultaat opleveren. 
Dat stemt vast en zeker tot tevredenheid.

Monique Oudshoorn-van Egmond, 
Wethouder Zorg

De gemeente Uithoorn betrekt inwoners bij de Wmo; bij de uitvoering van de wet en bij het op- en bijstellen 
van beleid. Om erachter te komen wat uw wensen zijn en hoe tevreden u bent over de ondersteuning van de 
gemeente tot nu toe, gaven wij een extern bureau de opdracht een belevingsonderzoek uit te voeren.

Het onderzoeksbureau trok eerst een steekproef onder alle inwoners van Uithoorn om in het onderzoek een goede 
afspiegeling van de bevolking te hebben. Deze mensen kregen een brief met de vraag of ze mee wilden doen. Van 
die groep vulden 501 mensen van 18 jaar en ouder de vragenlijst over de eerste vier prestatievelden van de Wmo in.

Die vier prestatievelden zijn: 
• Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
• Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met opgroeien en van 
 ouders die problemen hebben met opvoeden.
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
• Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

Inwoners zijn over het algemeen tevreden over hun buurt; meer dan driekwart van de ondervraagden is tevreden over 
de prettige omgang en voelt zich thuis. Inwoners missen soms nog gezelligheid, saamhorigheid en buurtactiviteiten. 
Men ergert zich het meest aan rommel en hondenpoep op straat. Meer dan de helft van de inwoners is actief in het 
verenigingsleven, vooral in sport- en hobbyverenigingen en kerkgemeenschappen. 

Een belangrijke vorm van ondersteuning via de Wmo in onze gemeente is de hulp bij opvoeding. Wanneer gezinnen 
op tijd en voldoende opvoedingsondersteuning krijgen, kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.
Uit het onderzoek blijkt dat 91 procent van de inwoners tevreden is over de opvoedingsondersteuning. Meer dan 
de helft van de inwoners met kinderen weet waar zij terecht kunnen met opvoedingsvragen. Over de voorzieningen 
voor jongeren is men wat minder tevreden. Daar kunnen we meer aandacht aan besteden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. In de Wmo spelen vrijwilligers een belangrijke rol, vooral in het 
hulp bieden aan anderen. Van de ondervraagden deed 38% in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk en 36% 
verwacht dit te gaan doen in het komende jaar. Tijdgebrek en gebrek aan interesse en behoefte zijn de belangrijkste 
redenen om geen vrijwilligerswerk te doen. Opvallend is dat in Uithoorn vooral ouderen actief zijn in de mantelzorg. 
De groep mantelzorgers weet goed waar zij terecht kan voor ondersteuning en is tevreden over de ondersteuning van 
de gemeente.

Inwoners van Uithoorn horen vooral over de Wmo via nieuwsbrief en kranten. De meest bekende Wmo-organisaties 
zijn ‘Ons Tweede Thuis’ en Steunpunt Mantelzorg. De Wmo-raad is bij 36% van de ondervraagden bekend. 
Driekwart daarvan is tevreden over het functioneren van de Wmo-raad.
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Uithoorn heeft een rijke cultuur. Er zijn 
monumenten, prachtige beelden, historische 
plekken, allerlei soorten verenigingen, ateliers 
en galeries. Als gemeente vinden we dat er veel 
meer gedaan kan worden met die cultuur. Dat is 
ook een van de doelstellingen van de Wmo: 
zorgen voor meer verbinding en samenwerking 
tussen mensen, verenigingen en bedrijven. 
Daarom ging dit jaar het project ‘Cultuurfoto 
Uithoorn’ van start.

De ‘Cultuurfoto Uithoorn’ is een scan van wat er 
in onze gemeente is aan cultuur. Wat zijn onze 
zwakke en sterke punten? Waar liggen kansen voor 
verbeteringen? Hoeveel ruimte is er voor wensen 
en initiatieven? De ‘Cultuurfoto Uithoorn’ is straks 
de basis voor een uitvoeringsprogramma Cultuur 
Uithoorn 2010-2014.

Een adviesbureau uit Haarlem verzamelt voor ons 
bouwstenen voor de ‘Cultuurfoto Uithoorn’. Dit 
gebeurt door te praten met deskundigen uit het 
veld, maar ook met amateurkunstenaars, 
ondernemers en scholen. We kiezen voor een brede 
aanpak. Hierbij onderzoeken we wat er op 
cultureel gebied speelt en hoe we door het 
versterken van onderlinge samenwerking de 
cultuur echt goed op de kaart kunnen zetten in 
Uithoorn. Naast de gesprekken is de cultuur 
letterlijk in beeld gebracht: een plaatje zegt immers 
meer dan een praatje. Op dinsdag 27 oktober 2009 
waren alle geïnteresseerden in cultuur uitgenodigd 
voor een brainstorm-bijeenkomst. Tijdens die 
avond vond een ware cultuuruitwisseling plaats. 
Op het programma stond onder meer een optreden 
van toneel-vereniging Maskerade en een 
presentatie van de Openbare Bibliotheek. 

Culturele verenigingen kunnen veel meer 
nadenken over gezamenlijke projecten. Ze moeten 
hierbij ook kijken naar raakvlakken met andere 
activiteiten binnen onze gemeente, zoals toerisme 
en recreatie. Bedenk met elkaar een thema en 
ontwikkel daar leuke activiteiten omheen. Grote 
kans dat het een veel groter en breder publiek trekt 
dan met een solo-optreden. Samen bereik je meer.

Op zondag 27 december 2009 is de feestelijke 
opening van de fototentoonstelling van de 
‘Cultuurfoto Uithoorn’ in het Fort aan de Drecht. 
We gaven zowel fotografen van De Fotokring 
Uithoorn als een professionele fotograaf de 
opdracht om de Uithoornse culturele schatkist in 
beeld te brengen. De tentoonstelling is voor 
iedereen gratis toegankelijk. U bent van harte 
welkom.

De tentoonstelling loopt van zondag 27 december 
2009 tot en met zondag 10 januari 2010. 
Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur en eenmalig op vrijdagavond 8 
januari van 19.00 tot 22.00 uur.

Op 1 juli van dit jaar nam Rob van Hulsen 
(59) het stokje over van Jan Noorlag. Rob 
van Hulsen zag de functie in de krant staan, 
solliciteerde en werd aangenomen. “Wat 
me aanspreekt is dat ik een onafhankelijke 
voorzitter ben en dat de Wmo nog in de 
kinderschoenen staat. Ik hou ervan om nieuwe 
dingen aan te pakken en verbindingen te 
leggen.”

Rob van Hulsen is voor twee jaar benoemd en 
op 12 augustus 2009 aan de slag gegaan. Hij 
is van oorsprong bedrijfskundige en heeft veel 
voorzitterservaring. Zo is hij nu onder meer 
voorzitter van een aantal stichtingen, een raad van 
toezicht en een raad van bestuur. Besturen is voor 
hem gesneden koek.

De Wmo-raad heeft een verantwoordelijke taak. 
“De Wmo gaat over ongeveer 47 procent van de 

gemeentebegroting. We geven het college van 
B&W advies. We zitten dicht bij het vuur en 
worden steeds eerder bij het beleid betrokken. 
Gemeenteambtenaren weten ons te vinden en 
natuurlijk halen we zelf informatie bij onder andere 
bij Buurtbeheer.” Het eerste jaar had de Wmo-raad 
vooral nodig om de interne organisatie op orde te 
krijgen. Ze bracht advies uit op tien beleidsnotities 
van het college. Het afgelopen jaar werden er al 
kleine successen geboekt, zoals de uitgebreide 
keuze voor aanbieders van huishoudelijke hulp. 
“We hebben in alle fases meegedacht, het college 
geadviseerd en zo onze bijdrage geleverd.”

De Wmo-raad bestaat puur uit vrijwilligers, dat 
maakt het moeilijk om mensen te vinden. “Ik 
heb het idee dat de Wmo voor veel mensen nog 
gelijk staat aan zaken als thuiszorg en mantelzorg, 
maar het is zoveel breder dan dat. De Wmo raakt 
alle facetten van ons leven. Mensen mopperen 

over wat er niet goed is in Uithoorn. Tegen hen 
wil ik zeggen: Meld je aan voor de Wmo-raad 
en oefen zelf invloed uit op het gemeentebeleid. 
Je steekt er ongeveer drie dagdelen per maand 
aan tijd in, of meer als je enthousiast bent. Zo 
zijn we op dit moment hard op zoek naar ervaren 
vertegenwoordigers in de raad namens sport en 
jongeren. En we zoeken nog een notulist.” 

De Wmo is er voor alle burgers, iedereen moet 
mee kunnen doen. “Wat ik graag wil is dat we met 
vijftien leden sterk, ons actief kunnen inzetten voor 
een succesvolle uitvoering van de Wmo. Vergis je 
niet, het is nog een prille wet. Het duurt zeker vijf 
tot acht jaar voordat deze goed ingeburgerd is. Ik ga 
ervoor om de Wmo en de Wmo-raad bekendheid 
te geven. Zo ontstaat meer bewustwording over 
alle mogelijkheden van de Wmo. Belangrijk is dat 
inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeentes 
gaan samenwerken waar dat kan. Want met elkaar 
ontwikkelen we de Wmo!”

Geïnteresseerd geraakt? Kijk voor meer 
informatie over de Wmo-raad op 
www.wmo.uithoorn.nl.

De inwoners van Uithoorn zijn kritisch als het 
gaat om de prestaties van de gemeente. Dat mag 
ook zeker. Hoe stel je als gemeente die kritische 
inwoners tevreden? En hoe weet je of en waarmee 
ze tevreden zijn?
Om daarachter te komen zijn het afgelopen jaar 
onderzoeken naar onder meer de beleving van de 
Wmo en tevredenheid over de Wmo tot nu toe 
uitgevoerd. U leest daar meer over in de artikelen 
in deze advertentie. Wat ik hierover graag wil 
zeggen is dat ik tevredenheid heel belangrijk vind.

Maar de tevredenheid over Wmo voorzieningen 
en activiteiten is niet eenvoudig te meten. Ik geef 
u een voorbeeld. De score op de vraag: ‘vindt u 
dat er genoeg te doen is in uw buurt?’, is laag. 
De gemeente scoort zelfs lager dan omliggende 
gemeentes. Maar op de vraag: ‘zou u meedoen?’, 
geven inwoners bovengemiddeld als antwoord 
‘nee’. Zo blijft het lastig, want wat willen 
onze inwoners nu? Bovendien verschillen de 
antwoorden van buurt tot buurt.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat inwoners 
en bijvoorbeeld verenigingen en scholen met 
initiatieven komen. Dan weten we zeker dat 
dát is wat mensen zelf willen. Aan een goed 
gevulde activiteitenkalender zie je dat steeds 
meer gebeuren. Maar dit zijn meestal individuele 
initiatieven, terwijl we juist op zoek zijn naar 
gezamenlijke activiteiten. In Uithoorn wonen 
veel mensen van buitenaf; de saamhorigheid en 
betrokkenheid is nog niet overal even sterk. 

Ik zeg met nadruk nog niet, want dat is iets 
waar we in de komende periode met elkaar aan 
werken. In De Kwakel zie je dat meer mensen 
een cultuur en geschiedenis delen, daar is die 
saamhorigheid een stuk groter. Ik zie het als een 
taak van de gemeente inwoners en verenigingen 
die de samenwerking aangaan, te ondersteunen en 
te faciliteren. Samenwerken kost misschien meer 
energie, het effect is meestal groter.

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar ben ik 
het meest trots op het Wmo-loket dat we samen 
met de gemeente Aalsmeer hebben opgezet en 
inmiddels bij de G2 hoort. Hier kunnen inwoners 
dichtbij, snel en gemakkelijk informatie en advies 
krijgen over alle Wmo voorzieningen. Het loket 
wordt veel bezocht. Vooral telefonisch weten 
mensen het goed te vinden.

In 2010 hebben we nieuwe verkiezingen. Tot 
die tijd werken we hard aan projecten zoals de 
‘Cultuurfoto Uithoorn’. Verder bepalen we waar 
we nu staan en waar we naartoe willen met de 
Wmo. Want het gaat om veel geld. Dat geld moet 
goed besteed worden aan middelen en mooie 
samenwerkingsverbanden die resultaat opleveren. 
Dat stemt vast en zeker tot tevredenheid.

Monique Oudshoorn-van Egmond, 
Wethouder Zorg

De gemeente Uithoorn betrekt inwoners bij de Wmo; bij de uitvoering van de wet en bij het op- en bijstellen 
van beleid. Om erachter te komen wat uw wensen zijn en hoe tevreden u bent over de ondersteuning van de 
gemeente tot nu toe, gaven wij een extern bureau de opdracht een belevingsonderzoek uit te voeren.

Het onderzoeksbureau trok eerst een steekproef onder alle inwoners van Uithoorn om in het onderzoek een goede 
afspiegeling van de bevolking te hebben. Deze mensen kregen een brief met de vraag of ze mee wilden doen. Van 
die groep vulden 501 mensen van 18 jaar en ouder de vragenlijst over de eerste vier prestatievelden van de Wmo in.

Die vier prestatievelden zijn: 
• Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
• Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met opgroeien en van 
 ouders die problemen hebben met opvoeden.
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
• Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

Inwoners zijn over het algemeen tevreden over hun buurt; meer dan driekwart van de ondervraagden is tevreden over 
de prettige omgang en voelt zich thuis. Inwoners missen soms nog gezelligheid, saamhorigheid en buurtactiviteiten. 
Men ergert zich het meest aan rommel en hondenpoep op straat. Meer dan de helft van de inwoners is actief in het 
verenigingsleven, vooral in sport- en hobbyverenigingen en kerkgemeenschappen. 

Een belangrijke vorm van ondersteuning via de Wmo in onze gemeente is de hulp bij opvoeding. Wanneer gezinnen 
op tijd en voldoende opvoedingsondersteuning krijgen, kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.
Uit het onderzoek blijkt dat 91 procent van de inwoners tevreden is over de opvoedingsondersteuning. Meer dan 
de helft van de inwoners met kinderen weet waar zij terecht kunnen met opvoedingsvragen. Over de voorzieningen 
voor jongeren is men wat minder tevreden. Daar kunnen we meer aandacht aan besteden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. In de Wmo spelen vrijwilligers een belangrijke rol, vooral in het 
hulp bieden aan anderen. Van de ondervraagden deed 38% in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk en 36% 
verwacht dit te gaan doen in het komende jaar. Tijdgebrek en gebrek aan interesse en behoefte zijn de belangrijkste 
redenen om geen vrijwilligerswerk te doen. Opvallend is dat in Uithoorn vooral ouderen actief zijn in de mantelzorg. 
De groep mantelzorgers weet goed waar zij terecht kan voor ondersteuning en is tevreden over de ondersteuning van 
de gemeente.

Inwoners van Uithoorn horen vooral over de Wmo via nieuwsbrief en kranten. De meest bekende Wmo-organisaties 
zijn ‘Ons Tweede Thuis’ en Steunpunt Mantelzorg. De Wmo-raad is bij 36% van de ondervraagden bekend. 
Driekwart daarvan is tevreden over het functioneren van de Wmo-raad.
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Heel De Kwakel was uitgelopen om Sint te verwelkomen

Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn
De Kwakel – Onvermoeibaar was hij, Sin-
terklaas en zijn Pieten. Was hij ‘smorgens 
klets nat geregend in Uithoorn in het Oude 
Dorp, was hij door honderden natte ver-
kleumde kinderen verwelkomd in Amstel-
plein, kreeg hij een zonnig welkom bij Zij-
delwaard, de kinderen en oudere bewoners 
van De Kwakel was hij echt niet vergeten 
en ook zij Sinterklaas niet. Al was het dan al 
donker (even voor zessen zaterdagavond) 
ze waren met vele honderden gekomen, 
met en zonder lampions, naar het KDO ter-
rein alwaar de Sint werd welkom geheten. 
De Sint, onderhand toch wel een beetje moe 
van zijn drukke dag, begon samen met de 
burgemeester, die er toch ook maar weer 
bij was, in een open wagen en met de mu-
ziek voorop aan een gezellige optocht, door 
De Kwakel, richting Dorpshuis. Het was 
een prachtig gezicht, zo’n lange lint met 
blije kinderen met lampionnetjes en met als 
hoogtepunt, de Sint in de auto met de vele 
pieten er dansend, springend en lekkers 
uitdelend omheen.
Even rond zeven uur kwam de stoet aan bij 
het dorpshuis, alwaar de Sint uitstapte en 
alle tijd nam om de vele kinderen handjes 
te geven en gemaakte tekeningen in ont-
vangst te nemen.
Ondertussen hadden de pieten de vier 
mooist gemaakte lampions uitgezocht en 
gingen de vier kinderen en de Sint naar het 
balkon van het dorpshuis waar de Sint nog-
maals offi cieel werd welkom geheten door 
de burgemeester.
De vier kinderen van de mooiste lampions 
kregen een prijsje en de kinderen ontvingen 
allemaal, traditiegetrouw een zakje snoep.
De Sint en zijn pieten gingen nog even naar 
buiten om de vele aanwezigen nog even de 
handjes te schudden, te praten, enz. Onder-
tussen liep het tegen achten en moesten 
toch de kleintjes naar bed en was het voor 
de Sint ook tijd om even rust te nemen.
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KDO opent haar nieuwe 
accomodatie
De Kwakel - Op zondag 17 mei 
werd de eerste paal geslagen, en 
ruim voor het schema opent de 
sportvereniging KDO In het week-
end van 20-22 november officieel 
haar nieuwe complex. Het wordt 
een druk weekend waarbij voor de 
verschillende doelgroepen evene-
menten worden georganiseerd.
Op vrijdag 20 november is er een 
galafeest voor de jeugd tot en met 
groep 8 van de basisschool. Tijdens 
dit spetterende feest zal de plaquet-
te van het slaan van de eerste paal 
officieel worden onthuld. Tevens 

zal notaris mevrouw Akkermans de 
trekking verrichten van de kleur-
wedstrijd waarmee een prachtige 
fiets te winnen is.
Op zaterdag 21 november is er van-
af 14.30 uur een kaderborrel. Deze 
borrel is bedoeld voor alle vrijwilli-
gers van KDO om hen op deze ma-
nier ook te bedanken voor de vele 
uurtjes die zij, geheel belangeloos, 
in de vereniging stoppen. De toe-
gang is alleen op uitnodiging. 
’s Avonds is er, tot in de late uur-
tjes, een heus galafeest voor alle le-
den van KDO.

Zondag 22 november is dan de offi-
ciële opening van het nieuwe com-
plex. Vanaf 14.00 uur zijn de speciale 
genodigden welkom en vanaf 15.00 
uur is iedereen welkom die de spec-
taculaire opening mee wil maken.
Kortom het is een druk en spectacu-
lair programma bij KDO. Gedurende 
het gehele weekend is Rick FM van 
de partij om verslag te doen van alle 
evenementen. 
Hierbij willen wij iedereen uitnodi-
gen om de officiële opening op zon-
dag 22 november vanaf 15.00 uur 
mee te maken.

Zestien eerste prijzen 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 15 novemer 
jl. heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoernooi 
in Abcoude.
In Abcoude werd het eerste Fuyiama 
toernooi van het seizoen 2009/2010 
gehouden. Gedurende het seizoen 
zijn er vier wedstrijddagen waaraan 
meegedaan kan worden. De eerste 
wedstrijddag werd gehouden in de 
Kees Bon zaal sporthal in Abcoude. 
Voor dit gezellige toernooi hadden 
zich ongeveer 282 judoka’s inge-
schreven waarvan de oudste 14 jaar 
was en de jongste vier jaar. Judo-
school Blaauw was met 65 deelne-
mers zeer goed vertegenwoordigd 
op deze wedstrijddag. De bedoeling 
van dit toernooi is om de judoka’s 

zoveel mogelijk ervaring op te laten 
doen. De deelnemers werden in 64 
poules verdeeld zodat er minstens 
drie wedstrijden gedraaid moes-
ten worden. Naast een prijs voor de 
eerste en tweede plaats kregen ook 
de overige deelnemers in de poule 
een prijs voor de derde plaats. Som-
mige poules waren heel spannend 
en moesten er extra wedstrijden ko-
men om een winnaar te bepalen. 
Het werd een succesvolle dag voor 
Judoschool Blaauw want aan het 
einde van de dag waren er 13 eer-
ste plaatsen en 9 tweede plaatsen 
gewonnen. 
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden eerste: 
Aaliyah Ghaze, Bente de Jong, Eli-

ne Kooijman, Jesse Versteeg, Jordy 
Twaalfhoven, Jouke van Westrenen, 
Kasper Bleijswijk, Luc Gieling, Luuk 
Meijles, Malee Luijken, Mats Kool-
moes, Simon Duijn, Thijs Kees  
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Dahley Springintveld, Jorn Hansen, 
Nadine van Westrenen, Romano 
Vermeulen, Stan van den Berg, Ste-
fan Pijpers, Teun Gieling, Thomas Ti-
tulaer, Vincent Schreutelkamp
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
medaille voor de derde plaats in 
ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

Met AKU over zeven heuvelen
Uithoorn - Met de komst van Sin-
terklaas staat in november elk jaar 
ook de Zeven heuvelen loop in Nij-
megen op het programma.
Comfortabel met de bus van Willem 
Balvert worden de atleten tot vlak bij 
de start gebracht, wat ook na de fi-
nish zeer geriefelijk is. Geholpen 
door ideale weersomstandigheden, 
droog, weinig wind en met 13 graden 
warm voor de tijd van het jaar, wer-
den er prima tijden afgedrukt. Har-
ry Schoordijk, de laatste maanden 
zeer in vorm, was ook nu weer de 

snelste loper van AKU met een tijd 
van 1.01.44 over de 15 km en zeven 
heuvels. Erik Logman zat hier dicht 
bij met 1.01.59 gevold door Freek 
Koersvelt met 1.03.37. De volgen-
de groep finishte boven de één uur 
tien met daarbij John Celie als rap-
ste in 1.11.06 net Voor Arno Waay-
er die verbaasde met 1.11.58. Edwin 
Oud liep zelfs een PR in 1.13.19 en 
Lennart de Boer viel enigszins tegen 
met zijn 1.14.47. Danja Donkervoort 
PR, Jaap Verhoef en Wil Voorn ble-
ven ook keurig onder de twintig met 

respectievelijk 1.18.45, 1.18.59 en 
1.19.18. Gastloopster Marjan Ver-
spuy deed weer wat zelfvertrouwen 
op met een nette 1.19.32, ruim voor 
maatje Arnold Pastoor die 1.23.40 
nodig had.
De gebroeders Honhoff strortten 
zich gezellig samen in het gewoel 
en kwamen aan het einde van de 
laatste helling in 1.33 binnen.
Corrie van Dam genoot het langste 
van het spectaculaire parcours en 
deed daar 1.42.24 over met nog vele 
duizenden achter haar.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 10 november 
werd de 5e zitting van de 2e compe-
titie gespeeld.
De kaarten waren goed geschud 
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar, de dames scoorden 62,85% 
een leuk verjaardagcadeautje voor 
Jessie (met dank voor de traktatie!). 
Op de tweede plaats in de A lijn 
scoorden het combipaar Ank Reems 
& Tini Geling 60,76%.
De derde plaats was voor de da-
mes Greet Overwater & Guus Piela-
ge met 58,33%.
In de B lijn scoorden Annet Roo-
sendaal & Rini Tromp spectaculair 
met 68,50%!! (proficiat). Bijna net 

zo spectaculair op de tweede plaats 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
met 67,50% (ook proficiat). De derde 
plaats was voor Gertrude Doodkorte 
& Floor Janssen met 57,08%.
De competitiestand ziet er met nog 
1 zitting te gaan als volgt uit: In de A 
lijn op de eerste plaats Greet Over-
water & Guus Pielage, de tweede 
plaats is voor Geke Ludwig & Mar-
go Zuidema, de derde voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar en de 
vierde Tini Geling & Paula Kniep. 
In de onderste regio zal er nog wat 
strijd gestreden moeten worden 
door Ted & Alice, Alice & José, Kok-
kie & Corry en Reina & Renske. In de 

B lijn staan op de eerste plaats Ger-
trude Doodkorte & Floor Janssen, 
de tweede plaats is voor Kitty van 
Beem & Agnes de Kuijer, op de der-
de plaats Mieneke Jongsma & Hilly 
Cammelot en de vierde plaats Annet 
Roosendaal & Rini Tromp.
Ook hier zal de nodige strijd ge-
streden moeten worden. Volgende 
week valt de beslissing welke paren 
er zullen promoveren of degraderen, 
daarna spelen we tot de kerstdrive 
een ladderwedstrijd. Bent u ook ge-
interesseerd in het bridgespel? dan 
kunt u inlichtingen inwinnen over 
de damesclub “Hartenvrouw” bij 
Alice Oostendorp tel: 540183.

Nervositeit bij BVK neemt toe
De Kwakel - Met nog 1 speelavond 
in de 2e parencyclus voor de boeg 
zal een groot aantal paren nog een 
aantal onrustige nachten te wach-
ten staan. Zijn zij bestand tegen de 
druk die een mogelijke promotie of 
degradatie met zich meebrengt of 
hebben zij zich reeds met hun lot 
verzoend dan wel de bloemen be-
steld?
Wie zeker niet gaan promoveren zijn 
de winnaars van de A lijn, want die 
hebben daarmee al het hoogst mo-
gelijke bereikt en het ziet er nu toch 
wel heel sterk naar uit, dat Jaap en 
Geke Ludwig die eer te beurt zal val-
len. Dat lijkt bovendien een redelijk 
stressbestendig paar, dus daar durf 
ik mijn geld wel op te zetten.
Deze week scoorden zij echter 
geen top 3 notering. Dat was wel 
het geval met paar Han Mann-Ria 
van Zuylen, die elkaar steeds be-
ter gaan aanvoelen en deze keer 
een zeer fraaie 64,31% lieten note-
ren, ruim voldoende voor de dag-
zege. Zij troefden daarmee Jaap 
en Elly van Nieuwkoop af, die ech-
ter met 61,39% eveneens een de-
gelijk resultaat lieten optekenen en 
daarmee ‘zilver’ behaalden. Rees en 

Gerard van der Post blazen stille-
tjes hun partijtje mee en lieten voor 
de zoveelste keer een vermeldens-
waardige score bijschrijven: 3e met 
57,29%.
Onderin was het een zwar(t)e kaart-
avond voor Gerda en Rina, waar-
door hun kaartleven in de A lijn aan 
een zeer dun draadje hangt.
In de B lijn staan meerdere paren te 
trappelen om de na volgende week 
openvallende plaatsen in de A lijn 
over te nemen en de meest serieu-
ze kandidaten daarvoor zijn Wan en 
Atie Overwater, die dat met een sco-
re van 60,42% stevig onderbouwden 
en niet alleen deze avond daarmee 
1e werden, maar ook 1e staan in de 
totaalstand. Voor de 2e plaats daarin 
geldt hetzelfde, want Jose Moller en 
Yvonne Koestal werden niet alleen 
deze avond 2e (59,58%), maar ook 
in de totaalstand staan zij dus op 
de 2e plaats. Promotie is echter nog 
geenszins zeker, want de huidge 
nummer 5 staat slechts 0,67% (ge-
middeld) achter hen.
De 3e plaats in de B lijn was deze 
keer voor gelegenheidspaar Janny 
Snabel-Hettie Houtman met 59,17%. 
Piet-Hein en Huub trokken deze 

keer aan het beruchte kortste eind 
en zij zullen nog flink aan de bak 
moeten op de slotavond.
 
In de C lijn was de hoogste score 
weggelegd voor supersub Ria We-
zenberg en Hetty kesting, die 60,83% 
bijeen kaartten. Ploon en Fons Roe-
lofsma zetten de vorige week in-
gezette inhaalslag voort door met 
52,5% 2e te worden. Die score deel-
den zij wel met Mayke Dekker en El-
len de Jong, die daarmee duidelijk 
hun kandidatuur stelden voor pro-
motie naar de B lijn.
Wim en Henk scoorden met 44,2% 
zeker niet slecht, maar zij moesten 
hierdoor toch het voltallige spelers-
veld voor zich dulden.
In de totaalstand gaan Roel Knaap 
en Greet de Jong souverein aan kop. 
Met een voorsprong op de huidige 
nummer 5 van 4,5% gemiddeld kun-
nen zij de lauwerkrans met een ge-
rust hart reserveren en de cham-
pagne vast klaar laten zetten.
 
Nog 1 avondje ‘paren’ en daarna 
gaan we de BVK bridgeladder be-
stormen. Uiteraard houden wij u op 
de hoogte.  

Handbal gemengd C1 
spannend tot het laatst
Uithoorn – Zondag jl. stond de uit-
wedstrijd tegen het jongensteam 
van Hoofddorp in de agenda. Al in 
de eerste minuut kwam de tegen-
partij op achterstand toen Bob als 
een raket 5 man voorbij rende en 
zijn actie met een prachtige sprong-
schot afmaakte. Het samenspel met 
en het spel van Maxx op de cirkel 
was deze wedstrijd van zeer hoog 
nivo: wat een prachtige aanvallen 
waaruit menig maal een doelpunt 
resulteerde. Sean, die vandaag zijn 
tweede wedstrijd speelde, is een wa-
re aanwinst voor het team. De kee-
per van Hoofddorp had grote moei-
te met zijn loeiharde worpen en kon 
er zelfs één niet tegenhouden. AI-
leen bracht de jongens van Hoofd-
dorp menig keer het hoofd op hol 

met haar prachtige schijnbewegin-
gen en mooie aanvallen. Lotte stond 
ook in deze wedstrijd haar vrouw-
tje en in de laatste minuut vocht ze 
als een leeuw om de bal te houden, 
hetgeen haar ook lukte. Sanne, nog 
grieperig maar wél van de partij, 
raakte geblesseerd tijdens een felle 
aanval van Hoofddorp maar na een 
korte pauze was ze weer klaar voor 
de strijd. 

De wedstrijd ging gelijk op, de 
spanning steeg ten top. In de laat-
ste minuut stond het 11 – 11 en 
toen Marek met zijn wereldberoem-
de sprongschot een doelpunt maak-
te, stond de zaal op z’n kop. Helaas 
werd deze afgekeurd omdat hij met 
z’n teen in de cirkel stond. Hoofd-

dorp brak direct uit en Marek zet-
te de achtervolging in en stortte 
zich net iets te hard op de aanval-
ler, waardoor Hoofddorp in de laat-
ste 10 seconden een penalty kreeg. 
Daan stond onverschrokken in zijn 
doel en daagde zijn tegenstander 
uit; het was duidelijk te zien dat 
Hoofddorp daardoor wat onzeker 
werd; het schot……… het scheelde 
een half haartje…… helaas 12-11, 
maar wat een mooie wedstrijd. Top 
gespeeld jongens en meiden!!
Wil jij deel uitmaken van dit leuke, 
sportieve en gezellige team ?
Wij zijn nog steeds dringend op zoek 
naar jongens teamgenoten.
Voor informatie kun je contact op-
nemen met: 06 40 59 13 37 (Petra) 
of 06 18 11 33 53 (Gita).   



De Ronde Venen - In de stand van 
de biljartcompetitie van De Ron-
de Venen waren de afgelopen week 
geen veranderingen.
De spanning om de 2e plaats na 
koploper De Paddestoel is te snij-
den. Op plaats 2 t/m.4 staan drie 
teams met exact hetzelfde aantal 
punten.
Deze week was Ton Driehuis de man 
met de minste aantal beurten. Hij 

had er maar 17 nodig om Nico van 
Soeren beteuterd achter te laten. Ab 
Augustin had met 13 caramboles = 
37,14 %  procentueel de hoogste se-
rie. APK Mijdrecht 1 won nipt met 5-
4 van De Merel/Heerenlux 3. Hans 
van Rijn was in 23 beurten veel ster-
ker als Hennie Versluis. Wim Berke-
laar had geen schijn van kans tegen 
Richard Hoogenboom. In 26 beurten 
had Richard de partij in de knip.
Dio 1 had met 5-4 winst veel moeite 
tegen De Kuiper/van Wijk. De wed-
strijd tussen de kopmannen Paul 
Schuurman en Kees de Zwart ein-
digde in een zege voor Kees. Her-
man Turkenburg (zie foto) was veel 
sterker tegen een uit vorm zijnde Ni-
co Koster.
Dio 2 haalde een ruime 7-2 tegen 
Stieva Aalsmeer. Hennie Hoffmans 
was in 24 beurten geen partij voor 
Pieter Coenen. Derk Bunders redde 
de eer voor zijn team.
Cens 1 was met 2-7 kansloos te-
gen De Paddestoel 1. Hans Bras, 
Wijnand Strijk en Carolien van Wijk 
namen de punten mee naar Hof-
land.

Langste end
De Paddestoel 2 trok met 5-4 tegen 

Cens 2 aan het langste eind. Jim van 
Zwieten had maar 19 beurten nodig 
om Joel Knightley  aan zijn zegekar 
te binden.

Kromme Mijdrecht 2 zag met 3-6 
De Schans met de winst vertrekken. 
John Beets en Ab Augustin verdeel-
de de punten gebroederlijk. Na 23 
beurten stond er een remise op de 
klok.

De Paddestoel 3 was met 4-5 de 
mindere van De Kromme Mijdrecht 
1. Martin Hoegee was de grote man 
door in 26 beurten Teus Dam geen 
schijn van kans te geven en het ex-
tra punt voor zijn team te halen.
De Merel/Heerenlux 4 verloor met 
4-5 van APK Mijdrecht 2. Pascal 
Puijmakers won in 21 beurten in 
een zeer spannende partij van Toon 
van Dijk. Bobby de Boer had in 25 
beurten geen kind aan Ben Fransen. 
Benno de Rooy blijft maar winnen, 
Nico Zaal was het nu het slachtof-
fer. 

De Merel/Heerenlux 1 was met 5-
4 De Vrijheid/Biljartmakers de baas. 
Ton Driehuis was de “big man” voor 
zijn team. Alle partijen waren in de 

Wilnis - Sinds kort heeft nagelsty-
liste Susan Outshoorn zich onder 
de naam ‘Bij Suus’ zelfstandig ge-
vestigd aan het Zwenkgras 1 (hoek 
Raaigras), midden in de woonwijk 
Wilnis-Veenzijde. Goed bereikbaar 
en met voldoende (gratis) parkeer-
voorzieningen voor de deur. Zij deelt 
de voormalige huisartslocatie met 
Mensendieck therapeute Miranda 
van Dijk. Susan heeft na een gede-
gen opleiding jarenlange ervaring 
opgedaan bij verschillende werk-
gevers in de branche van nagelver-
zorging, waaronder ook het aan-
brengen en onderhoud van kunst-
nagels. Let wel, zij is vooral manicu-
re en geen pedicure, maar kan de 
teennagels wel verfraaien om er zo-
mers in open schoenen mooi mee 
voor de dag te komen. Naast ma-
nicure is Susan ook visagist en kan 
dus een complete make-up verzor-
gen, waaronder ook bruidsmake-
up. Zij was zoals zij zelf zegt ‘aan 
een nieuwe uitdaging toe’. Dat re-
sulteerde in de keuze om voor zich-
zelf te beginnen. Dat is een compli-
ment waard om die stap te wagen 
in een toch wat onzekere economi-
sche tijd en de omringende concur-
rentie. Toegegeven, zelfstandigen in 
bepaalde beroepen hebben geen of 
weinig last van de recessie (gehad). 
Dat geldt ook voor Susan die in haar 
vakgebied in de loop van de tijd bo-
vendien een vast klantenbestand 
heeft weten op te bouwen. De ruim-
te waar zij haar nagelstudio heeft is 
in eigen beheer opgeknapt tot een 
keurig verzorgde en ‘huiselijk’ in-
gerichte studio waar zij haar klan-
ten in een ongedwongen en gezelli-

ge sfeer ontvangt. Susan Outshoorn 
straalt een no-nonsense type uit die 
daarnaast weet wat zij wil en gelooft 
in het slagen van haar onderne-
ming. Bovendien is zij op en top een 
perfectionist in haar werk. ‘Bij Suus’ 
is de simpele verwoording van de 
bedrijfsnaam die overigens goed in 
het gehoor ligt en zichzelf uitdraagt. 
“Want,” stelt Susan, “als mensen 
op hun 06 bellen naar de klant en 
vragen waar zij of hij is op dat mo-
ment, is het antwoord heel eenvou-
dig: ‘Bij Suus’! Dat leek mij meteen 
een aparte en tegelijkertijd ook effi-
ciënte naam om mijn nagelstudio zo 
te noemen. Makkelijker kan niet en 
bovendien goed te onthouden.”

Ook mannen en nagelbijters
“Ik verzorg vooral de natuurlijke na-
gels, dus een behandeling met een 
scrubje, een maskertje, knippen, vij-
len, lakken enzovoort. Dat geldt ook 
voor de teennagels. Zeg maar dat dit 
de basis is. Dat kost zo’n driekwar-
tier tot een uur. Het aanbrengen van 
kunstnagels daarbij is dan een an-
der verhaal. Dat is een dimensie ex-
tra die aan de nagelverzorging wordt 
toegevoegd. Dan duurt een comple-
te nagelverzorging pakweg ander-
half uur. Dat is zonder het aanbren-
gen van een witrandje. Wil de klant 
dit ook dan is dat natuurlijk moge-
lijk en duurt de behandeling een 
half uur langer. Mensen kiezen voor 
kunstnagels omdat dan alle nagels 
mooi van gelijke lengte zijn.”
Als de nagelbehandeling geslaagd 
is en de vingers van fantastisch 
mooie nagels zijn voorzien, moet 
men elke drie weken terugko-

men voor een nabehandeling. Im-
mers de onderliggende eigen nagel 
groeit uit waardoor je een rand ziet 
ontstaan. Die wordt dan weer bij-
gewerkt. Soms kan er vocht onder 
een kunstnagel komen of vuil. Die 
moet dat sowieso bijgewerkt wor-
den. Op den duur moeten er hoe 
dan ook weer nieuwe kunstnagels 
aangebracht worden want door ver-
oudering worden ze broos,” aldus 
Susan. “Maar ze zijn wel waterbe-
stendig en wasecht. Men moet al-
leen voorzichtig zijn met oplosmid-
delen, zoals aceton en verfverdun-
ningsmiddelen. Want daarmee week 
je de kunstnagels van de onderlig-
gende nagel af. Je kunt in principe 
alles met deze nagels doen, maar je 
moet wel oppassen bij ruw werk. Als 
je dus met deze nagels je huis gaat 
schuren en schilderen dan kun je er 
op wachten dat iemand met mooie 
(kunst)nagels weer snel bij mij aan 
tafel komt zitten om een en ander te 
laten herstellen. Verder kan ik hier 
ook nagelbijters behandelen en er-
voor zorgen dat die zonder schroom 
hun handen weer kunnen uitsteken. 
Behalve vrouwen zijn ook mannen 
welkom voor elke vorm van nagel-
verzorging en manicuren. Er zijn er 
bij die zelfs kunstnagels willen heb-
ben. Tegenwoordig kijkt niemand 
daar meer van op.” 

Al met al is een nagelbehandeling 
voor goedverzorgde handen en na-
gels met de feestdagen nooit weg. 
Zo mogelijk inclusief kunstnagels 
met een kleurtje en/of een witrand-
je erbij dan wel een andere versie-
ring erop. Tegelijkertijd kunnen de 
dames zich dan ook laten ‘opma-
ken’ met een aantrekkelijk ogende 
make-up. Susan verkoopt ook ver-
schillende producten om thuis zelf 
de nagels mooi te houden of bij te 
werken, zoals nagellak, scrubmid-
delen, voetcrèmes, handverzorgen-
de producten en dergelijke. Voor 
liefhebbers heeft zij ook cadeau-
bonnen waarop men elk willekeurig 
bedrag kan invullen. De ontvanger 
kan daarmee ‘Bij Suus’ terecht voor 
gehele of gedeeltelijke betaling van 
een nagelbehandeling of make-up. 
Leuk als surprise voor de komende 
Sinterklaastijd en de feestdagen om 
een familielid of relatie eens mee te 
verrassen. Susan werkt uitsluitend 
op afspraak van maandag (inclusief 
maandagavond) tot en met donder-
dag. Belangstellenden kunnen haar 
bellen voor nadere informatie over 
tarieven voor verschillende behan-
delingen en/of het maken van een 
afspraak: 06-25040948.
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Mooie make-up en 
nagelverzorging ‘Bij Suus’

Kinderkoor op maat met kerst
Uithoorn - Dit is een oproep aan al-
le basisschoolkinderen van groep 3 
t/m 8:

Hou je van zingen?
Doe dan mee met het KERSTPRO-
JECT van kinderkoor Op-Maat.
Je mag dan meezingen met het koor 
tijdens de gezinsviering op kerst-
avond 24 december!
We gaan 4 keer met elkaar oefe-
nen, op donderdag 26 november, op 

donderdag 10 en 17 december en 
op dinsdag 22 december.
Je hoeft niet katholiek te zijn om 
mee te zingen in het koor.
Het is de bedoeling dat je minimaal 
3 keer van de 4 repetities aanwe-
zig bent en natuurlijk ook tijdens 
de kerstviering op 24 december 
19u, want daar gaat het om! Vorig 
jaar met Kerst stond kinderkoor Op-
Maat ook met een extra groot koor 
in de Kerstviering te zingen en dat 

klonk fantastisch en was harstikke 
gezellig!
Kinderkoor Op-Maat repeteert on-
der leiding van Ireen van Bijnen 
op donderdagavond van 19.00 – 
20.00 uur in het trefcentrum van De 
Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.

Heb je nog vragen of wil je je opge-
ven, mail dan naar dirigente Ireen: 
bertir1@kabelfoon.nl of bel haar: 
(06)50445100

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
 en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.  
 Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood witte kater met witte bef en witte
 sokken. Zijn naam is “Monty”.
- Herenweg in Wilnis, een wit-zwart-cyperse kat met bruine
 vlekken. Vier witte pootjes. Wit aan de buik en op de rug.
 De kop is zwart cypers met bruine vlekken. Ze is een half jaar
 oud en heet “Puck”.
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met
 een beetje wit. Witte buiken en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”. 
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
 Ze draagt zwart met witte kattenvoetjes met een naam kokertje.
- B. Zweershof in Uithoorn, witte poes. Heeft op beide oren
 zwart/grijs vlekje. Zwart/grijze staart, rechterzijde lijf 1
 zw./gr. vlekje en links 3 of 4 vlekjes.
- Burg. Kootpark in Uithoorn, Witte poes met zwarte vlekjes.
 Ze is 5 jaar oud en heet “Floortje”.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die  
 tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol met  
 klitten.
- Bij afrit Vinkenveen op de 201, donkere cyperse kat.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortje zijn een beetje stuk. 
- Pieter Joostenlaan voor de sporthal in Wilnis, niet grote
 zwarte poes met bruine gloed. Is aan beide ogen blind.    
- Hoofdweg Mijdrecht bij Manege Lucky Stable. Cyperse kat
 gevonden. Donkergrijs met kleine witte sokjes, klein postuur
- Hoofdweg t/o 71 in Mijdrecht, wit-grijs cyperse poes met
 witte pootjes.
- Veenweg in Wilnis een “grijze pauw”.

Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.

Snelheidscontrol 
Padmosweg
Wilnis – Vorige week woensdag 
heeft de poltie, op verzoek van de  
aanwonenden van de Padmosweg 
in wilnis, tussen half twaalf en half 
één een snelheidscontrole gehou-
den. Tijdens deze controle is 8x pro-
ces-verbaal opgemaakt waarbij de 
hoogst gemeten snelheid 72 km/
uur betrof.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op vrijdag 20 no-
vember 2009 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562. Aanwezig zijn om, let 
op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 
starten met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. We spelen vier maal 
zestien giffies, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend. Ook is er op 
deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag was:
1 Jopie de Busser 7042 punten 
2 Cock Meijer 7029 punten
3  Frans Bierstekers 6781 punten
4 Loes Verbruggen  6771 punten
5 Kees Kooymanmet 6761 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Gerrit de Busser met 4786 punten.

Budo Ryu Blaauw 
succesvol bij judotoernooi
Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 21 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama 
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd 
tot en met 14 jaar werden ingedeeld 
naar leeftijd gewicht en kleur band. 
Nadat de poules geschreven waren 
konden de wedstrijden beginnen. 

De judoka’s van Budo Ryu Blaauw 
waren in vorm en wisten maar liefst 
6 eerste prijzen in de wacht te sle-
pen. Bij de meisjes waren dat Chan-
tal Offerman, Bo Voorend en Susan 

Blaauw. Bij de jongens waren dat, 
Leon Pijning, Justin van de Weijden 
en Rogier Hendriksma. Buiten deze 
6 eerste plaatsen wisten wij 5 twee-
de plaatsen in de wacht te slepen. 
Een hele goede prestatie. De judo-
ka’s die trots hun tweede prijs in ont-
vangst mochten nemen waren: Jel-
le van Scheppingen, Floris de Groot, 
Eric van Oosbree, Arnoud Schaap 
en Hessel Hooglugt. De volgen-
de Judoka’s van Budo Ryu Blaauw 
hebben de gedeelde derde plaats 
behaald: Janieck Lindeman, San-

der van Weldam, Wouter de Groot, 
Ivo Adema, Jamaico Lamers, Thijs 
Visscher, Jeroen van Venrooij, Ru-
ben Clerc, André van den Bosch en 
Bram Visscher. Na een lange Judo-
dag gingen alle judoka’s moe maar 
voldaan weer huiswaarts.

Voor meer informatie over jeugdju-
do vanaf 4 jaar, volwassenen judo en 
karate vanaf 10 jaar kunt u contact 
opnemen met Budo Ryu Blaauw on-
der telefoonnummer 0297-272629 of 
06-10484259.

Geen verassingen in 
biljartcompetitie

20 beurten uit, hoog niveau dus.
Stand: 
1. De Paddestoel 2 66 punten
2. De Merel/Heerenlux 4 62 punten
3. Dio 1 62 punten 
4. Dio 2 62 punten
5. De Schans 59 punten

Driebanden-finale:
Het weekend van 21 en 22 novem-
ber is de finale Driebanden A-Pou-
le in Cafe De Vrijheid in de Amstel-
hoek. Beide dagen is de aanvang 
13.00 uur. 

Uit de voorronden zijn als sterke fi-
nalisen Paul Huzemeier, John Beets, 
Paul Schuurman, Bert Loogman en 
Theo Valentijn gekomen. Deze spe-
lers staan garant voor vuurwerk in 
de finale.

Het is een aanrader om dit weekend 
van dit prachtige maar moeilijke bil-
jartspel te gaan genieten in Café de 
Vrijheid.
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Robin Tabeling drievoudig 
Regionaal Kampioen 
Badminton!
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
de 15 jarige Robin Tabeling uit Uit-
hoorn maar liefst drie keer Regio-
naal Kampioen geworden. 
Op zaterdag 14 en zondag 15 no-
vember werden in sporthal de 
Bloemhof deze Regionale Kampi-
oenschappen gespeeld. Robin deed 
in zijn single mee in de leeftijdscate-
gorie Onder 19!  Nadat Robin in zijn 
poule alle wedstrijden had gewon-
nen, stond hij in de finale. Die moest 
hij spelen tegen de 17 jarige Gabriel 
Wesenhage. Robin versloeg Gabriel 
met de setstanden  21/6 en 21/11.
In de herendubbel speelde Robin, 
die uitkomt voor Badmintonver-
eniging van Zijderveld, samen met 
Nick van Croonenburg. De eer-

ste wedstrijd werd met 21/12 en 
21/11 gewonnen. De tweede wed-
strijd, die gewonnen werd met 21/10 
en 21/11,  leverde een finaleplaats 
op. Die werd gewonnen van Fabian 
Peereboom en Menno de Vor met 
21/14 en 21/10. De tweede titel was 
binnen voor Robin.
In de mixed dubbel speelde Robin 
samen met zijn clubgenootje van 
Van Zijderveld uit Amstelveen, Ali-
da Chen. De eerste ronde werd ge-
wonnen met 21/8 en 21/12. Daarna 
wonnen zij de halve finale met de 
setstanden 21/12 en 21/4. Ook in de 
finale waren Robin en Alida duide-
lijk de beste. Met 21/5 en 21/8 werd 
gewonnen, waardoor de derde titel 
was behaald door Robin.

Qui Vive dames 1 
potentieel winterkampioen
Uithoorn – Qui-vive dames 1 heeft 
zondag in de thuiswedstrijd tegen 
Castricum een 4-0 zege geboekt. 
Ondanks dat coach Etienne Spee 
zijn ploeg achter de hekken moest 
volgen, kon het team onder lei-
ding van assistent Max de Bruin zijn 
voorsprong aan kop uitbreiden.
Vroeg in de eerste helft opende Mar-
lous Bijleveld met een tip-in de sco-
re. Qui-vive bleef druk zetten waar-
bij Castricum veel moeite had. De 
hoge druk resulteerde in een coun-
ter en spits Willemijn de Bruin ver-
dubbelde na ruim een kwartier de 
voorsprong. Castricum behield haar 
rust, maar de ploeg uit De Kwa-
kel gaf gas bij. De ingevallen Em-
ma Cobbin, die de afgelopen weken 
te kampen had met een bilblessu-
re, kon voor rust de voorsprong uit-
bouwen.

Qui-vive gooide in de tweede helft 
het slot erop. Castricum kwam nog 
tot een aantal counters en een 
strafcorner, maar tevergeefs. Roan-
ne Voorburg van Qui-vive bracht in 
de slotfase de eindstand op het sco-
rebord. Het leidersduo van Qui-vive, 
Etienne Spee en Max de Bruin had-
den uit voorzorg besloten Spee ach-
ter de hekken te laten staan. Spee 
heeft in de wedstrijd tegen Alme-
re een gele kaart gekregen en een 
tweede kaart zou een schorsing van 
een week opleveren. Dit wilden de 
coaches niet riskeren.
Met de 2-2 eindstand in Alkmaar te-
gen Amstelveen staat Qui-vive met 
tien punten voorsprong bovenaan. 
Qui-vive ontvangt over twee weken 
Amstelveen en dan zal blijken of het 
Kwakelse team als winterkampioen 
de winterstop in zal gaan.

Spanning op de bank van Qui Vive, met v.l.n.r. trainer-coach Etienne Spee, as-
sisistent, Shane McLeish, manager Pieter Kolenberg en drie A1-spelers

Vertekende uitslag voor 
terechte nederlaag Qui 
Vive Jongens A1
Uithoorn - In de eerste uitwedstrijd 
van de interdistrictscompetitie heeft 
Qui Vive Jongens A1 met 8-2 verlo-
ren van het sterke Gooische in Bus-
sum. Een terechte nederlaag met 
een vertekende uitslag, doordat Qui 
Vive ongelukkig doelpunten weggaf 
en zelf niet in staat bleek de afge-
dwongen kansen te benutten.

De Uithoornse hockeyers speelden 
veel beter dan in de eerste wedstrijd 
tegen Naarden. Volgende week 
kunnen zij thuis tegen de Hoofd-
dorpse Reigers, die in de voorcom-
petitie overtuigend werden versla-
gen, laten zien waar zij staan. 

Kampioenskandidaat Gooische 
drukte vanaf het eerste fluitsignaal 
meteen een stempel op de wed-
strijd, maar Qui Vive gaf stug par-
tij. In de zevende minuut incasseer-
de Qui Vive al de eerste strafcorner 
uit een serie van uiteindelijk negen, 
maar keeper Kaas tikte de snoei-
harde sleeppush via de paal uit z’n 
doel. 

Op de tweede corner in dezelfde mi-
nuut had hij niet het juiste antwoord 
en ook niet op de vlak daarna gege-
ven corner, waardoor het Uithoorn-
se ABN Amro-team al na 12 minu-
ten tegen een 2-0 achterstand aan-
keek. Qui Vive herstelde daarna het 
evenwicht in de spelverhouding en 
dat offensief leidde tot een strafcor-
ner en kansen, maar niet tot goals.
Halverwege de eerste helft was het 
Maarten Post die, na een snelle 
spelhervatting van Jasper van Hijfte, 
het doelnet van Gooische met hulp 
van de keeper wist te vinden. Beide 
ploegen hadden kansen, maar wa-
ren onzorgvuldig in de afronding. 
Ongelukkigerwijs bracht de verde-

diging van Qui Vive zelf de slimme 
Gooische spits in stelling tegen het 
einde van de eerste helft, die zich 
deze kans niet liet ontnemen en de 
ruststand van 3-1 aantekende. 

Aansluiting nipt gemist
Drie minuten na de hervatting 
bracht Qui Vive de aansluitende 3-
2 tot stand door een zij het geluk-
kige goal van Casper Wilmink. De 
wedstrijdspanning liep op: Qui Vive 
scoorde bijna uit een counter na een 
afgeslagen strafcorner van Gooi-
sche, een aan de Bussumse ploeg 
toegekende strafbal werd omgezet 
in een strafcorner die weer leidde 
tot een kansrijke situatie voor Qui 
Vive. In die hectische periode gaf 
Qui Vive wederom het verdedigende 
heft uit handen, waardoor Gooische 
4-2 op het scorebord kon laten zet-
ten. Ook de 5-2 voor de weliswaar 
betere Bussumse ploeg was het ge-
volg van onnodig balverlies.

Wat Qui Vive, met de steun van de 
meegereisde supporters en co-
sponsor Horteve Breeding ook pro-
beerde, tot doelpunten kwam het 
niet meer. Gooische daarentegen 
scoorde makkelijk uit een strafcor-
ner, een strafbal en wéér na balver-
lies, dit keer op het middenveld. De 
Bussumse spelers bleken gehaai-
der en assertiever dan hun gasten 
uit De Kwakel, die wel tot de laat-
ste minuut doorwerkten om de uit-
slag een beter aanzien te geven. Dat 
lukte niet, met een vertekende 8-2 
eindstand als resultaat. Maar ook 
met de herinnering aan een span-
nende en stukken betere wedstrijd 
dan tegen Naarden, met veel hoop 
op een weer spannende derby op 
21 november thuis in De Kwakel om 
14.15 uur tegen Reigers.

Kim Zethof en Chelly 
Drost uitgenodigd voor 
Nederlands elftal
Uithoorn - Kim Zethof en Chelly 
Drost zijn door de bondscoach ge-
selecteerd voor de voorlopige se-
lectie van het Nederlands elftal voor 
speelsters onder 15 jaar. Ze zijn uit-
genodigd voor vier selectie trainin-
gen. De vier trainingen vinden in no-
vember en december van dit jaar in 
Zeist plaats. Hierdoor behoren Kim 
en Chelly in hun leeftijdscategorie 
tot de dertig beste voetbalsters van 
Nederland. Kim en Chelly spelen sa-
men met jongens in de C1 (zat) van 
voetbalvereniging Legmeervogels. 
Dit team speelt in de derde divisie 
en staat momenteel in de competitie 
op de 6de plaats. Kim is aanvalster 
en is erg snel. Ze heeft al twee com-

petitie doelpunten achter haar naam 
staan. Chelly is middenveldster en 
staat bekend om haar steekpas-
ses. De C1 (zat) wordt door drie be-
drijven gesteund. Zo heeft het team 
een shirtsponsor, de firma Brouwer 
Elektrotechniek. De firma Comhan 
Holland steunt het team met fraaie 
trainingspakken en Complimentje.nl 
voorziet de spelers van mooie voet-
baltassen. 

Bij Legmeervogels voetballen nog 
meer meisjes. Wil jij ook zo goed 
leren voetballen als Kim en Chel-
ly neem dan contact op met Je-
roen Brunning telefoonnummer 06- 
1622525943.

Legmeervogels E10 te 
sterk voor KDO E4
Uithoorn - Legmeervogels E10 
speelde een goede wedstrijd op 
Sportcomplex de Randhoorn.  KDO 
E4 was de tegenstander. Het was 
even schrikken toen de grote knul-
len van  KDO het veld opkwamen 
en ook het publiek dacht even dat 
dit niet de  tegenpartij kon zijn. De 
wedstrijd begon en al snel was dui-
delijk dat de E10  geen stapje te-
rug deed maar juist een extra stap-
je vooruit. Met aanvallend  voetbal 
creeerde de E10 veel kansen maar 
lukte het uiteindelijk niet om een  
doelpunt te maken. KDO kwam net 
voor rust op een 1-0 voorsprong. Na 
de rust  kwam LMV E10 vol overtui-
ging het veld op met als doel toch 
een overwinning  te behalen. Dat 
lukte, met mooie combinaties en 
goede afwerkingen belandde  de 
bal maar liefst 3 maal in het doel. De 
eindstand was 3-1 in het voordeel  
van de Vogels.
14 November werd dezelfde wed-
strijd gespeeld maar dit keer  bij 
KDO. De eerste helft verliep hetzelf-

de. LMV ging weer volop in de aan-
val  en was continu gevaarlijk voor 
het doel van KDO. De ruststand was 
1-1 maar  deze tussenstand gaf een 
vertekend beeld van de eerste helft. 
Legmeervogels  had meer balbezit 
en er werd bijna alleen op de helft 
van de tegenpartij  gespeeld. LMV 
was sterker. Ook deze wedstrijd 
moest het dan maar in de  tweede 
helft gebeuren. Er was weer animo 
genoeg om te winnen. Dat werd al  
snel duidelijk toen het scoren een-
maal op gang kwam.
Zonder moeite werd de  bal snel 
doorgetikt en kon men maar liefst 
5 doelpunten maken in de tweede  
helft. De jongens van KDO hebben 
nog gevochten tot het einde, he-
laas voor  hun, zonder resultaat. De 
wedstrijd werd sportief uitgespeeld. 
Eindstand  1-6. Zowel de spelers van 
KDO als de spelers van LMV verdie-
nen een  compliment voor hun in-
zet. Er werd door beide teams bei-
de wedstrijden met  veel plezier ge-
voetbald.

Ademloos paren bij BV 
De Legmeer
Uithoorn - Na twee keer viertallen 
stond nu de derde zitting van de pa-
rencompetitie op het program. In de 
A- lijn ontlopen de koplopers elkaar 
niet veel zodat het elke week weer 
naar ademsnakkend spannend is 
wie aan het langste eind trekt.
Deze maal kwam  de eer voor een 
avond de beste van de vereniging te 
zijn toe aan Andre van Herel & Co-
ra de Vroom, die met 59,52% Luuk 
Smit & Lijnie Timmer (59,23%) nipt 
voor bleven. Ook Jan Egbers & Ben 
Remmers kwamen dichtbij als der-
de met 58,63%.
Dick Krug & Jan Schavemaker  ble-
ven op hun beurt Joop van Delft 
& Toon Overwater met 56,55% om 
56,25% net voor.
Onderaan hadden Atie de Jong & 
Evert Wevers en Tini Geling & Ria 
Wezenberg een moeilijke wedstrijd 
met scores van onder de 45%. Ook 
To van der Meer, meestal toch bo-
ven gemiddeld presterend, kon met 
partner Gijs de Ruiter deze avond 
geen deuk in een pakje boter slaan 
en bleven als derde van onder ste-
ken.
In de B- lijn behaalden Nel & Adri-
aan Koeleman het beste resultaat 
van allen met een top van 64,58%. 
Van Gerda van Liemt & Els van Wijk 
kan meestal wel een knappe pres-
tatie verwacht worden en ook nu 
is een tweede plek met 63,19% erg 
goed.
Cobie Bruine de Bruin & Trudy Zand-
bergen kennen diepte en hoogte-
punten. Nu was het laatste aan de 
orde met een keurige derde plaats 
en 58,33%.
De top vijf werd hier afgesloten door 
Marianne & Huub Kamp en Rens-
ke & Kees Visser met respectievelijk 
54,86 en 52,43%.
De onderste regionen waren voor 

Fien & Ben Leeftink, die kennelijk 
nog nahijgden van het viertallen 
verlies van een week eerder. Ook An 
& Jan van Schaick en Anton Berke-
laar & 

Betere tijden
Klaas Verrips hebben met percen-
tages van onder de 45% betere tij-
den gekend.
Tenslotte de C- tjes, een lijn bezet 
door nog niet zo lang bridgende pa-
ren en die met mega ervaring en 
klinkende conduitstaatjes.
Hier dus de meest verrassende mis-
sers en makers van manches, die 
het elke week weer adembenemend 
maken.
De langste adem hadden  Wies 
Gloudemans & Ria Sudmeijer met 
een eerste plaats en 63,10%. Ook 
Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers gingen zeer goed mee als 
tweede met 61,31%. De derde plaats 
was voor Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman die, ondanks 
drie SA één down door een verge-
ten vrije klaver zeven door laatst ge-
noemde, met 58,04% de aansluiting 
behielden.
Jan Belderink & Theo Janssen, de 
oude rotten in het vak, scoorden een 
vierde positie met 53,57%, net voor 
Nel & Harry Gaarenstroom als vijf-
de met 52,68%.
Onderaan eindigden Lenie Pfeiffer & 
Ans Voogel en Dini Koudstaal & Tru-
dy Voost gezusterlijk als laatste met 
net iets minder dan 40%.
Beschikt u ook over een lange adem 
en laat u die zich niet vlug ontne-
men, kom dan bridgen bij Bridge 
Vereniging De Legmeer, elke woens-
dagavond vanaf 19.15 uur in de bar-
zaal van sporthal De Scheg. Voor in-
lichtingen secretariaat Gerda Scha-
vemaker tel: 0297 567458.

Dames De Amstel winnen 
van AZVD
Uithoorn - Na de thuisnederlaag 
tegen de koploper wilden de da-
mes bewijzen dat ze het winnen niet 
verleerd waren. Thuis in het Veen-
bad moest dan wel gewonnen wor-
den van AZVD. Zonder Colette en 
Mireille zou dat moeilijk worden. De 
eindstand 11 – 6 geeft aan dat het 
de dames toch lukte.
Met Diana op doel begon het eer-
ste partje. Een vrije bal van Rianne 
kwam bij Hilde die door een zwa-
re overtreding van Blauw 10 ge-
stopt werd. De overtalsituatie lever-
de geen doelpunt op. Na ruim drie 
minuten spelen werd een mooie 
aanval die liep via Yvonne V., Dia-
na, Hilde en Ninke door Blauw 6 te 
hard onderbroken. Ninke nam zelf 
de strafworp en het was 1 – 0. Niké 
sprong iets te hard omhoog bij een 
vrije worp van Blauw en moest 20 
seconden naar de kant. Blauw pro-
fiteerde niet. Een verre uitworp van 
Diana bereikte net Niké niet, anders 
was het 2 – 0 geworden. Blauw 10 
had meer succes en het werd 1 - 1. 
Kate schoot hard over en ook een 
aanval van Ninke, Hilde, opnieuw 
Ninke en Yvonne V. leverde niets op. 
De aanval waarbij Diana, Maaike, 
Hilde en Kate waren betrokken ein-
digde naast het vijandelijke doel.
Het tweede partje was enigszins 
rommelig. Na nog geen minuut ge-
speeld te hebben moest Blauw 7 
naar de kant. De Amstel profiteer-
de niet. Een mooie aanval van Yvon-
ne W., Diana, Hilde en Maaike le-
verde niets op. Een volgende aan-
val waar Kate, Ninke, Maaike en Hil-
de bij betrokken waren leverde de 2 
– 1 op. Na ruim drie minuten spe-
len kreeg Blauw 7 haar tweede tijd-
straf. Uit de snelle aangooi van Niké 
scoorde Hilde: 3 – 1. Een aanval van 
Maaike, Kate en Rianne had geen 
succes. Blauw 6 ging met nog ruim 
een minuut te spelen opnieuw in de 
fout en bemoeide zich met het spel 
bij het naar de hoek zwemmen. Dat 
was haar derde U20 en omdat ze 
zich met het spel bleef bemoeien 
kwam er nog een strafworp bij. Hil-
de miste helaas van 5 meter.

Te kort
Het derde partje bracht Niké aan 
de bal, die op Yvonne V. speelde, 

die Maaike bereikte en haar pass 
op Ninke was net te kort. Na nog 
geen 24 seconden speltijd kreeg 
Blauw 5 een U20. Nu profiteerde 
Hilde van de man-meer en het werd 
4 – 1. Na bijna twee minuten spe-
len kreeg Blauw 9 een U20 en direct 
daarop een strafworp tegen. Maai-
ke nam de strafworp, maar de kee-
per stopte. Door snel in te zwem-
men kon Maaike in 2e instantie toch 
scoren: 5 – 1. Na ruim twee minu-
ten spelen bracht Blauw 2 de ach-
terstand terug naar 5 – 2. Een mooie 
pass van Maaike op Niké bracht de 
stand 6 – 2 op het bord. Kate ging 
na ruim drie minuten in de fout en 
moest naar de kant. Bij het naar de 
kant gaan bemoeide ze zich met het 
spel en kreeg een strafworp tegen 
die door Blauw werd overgescho-
ten. Met nog anderhalve minuut op 
de klok maakte Blauw 5 een eigen 
doelpunt: 7 – 2. Blauw 9 corrigeer-
de dat 10 seconden later door er 7 – 
3 van te maken. Tien seconden voor 
tijd deed ze dat weer zodat het laat-
ste partje met de stand 7 – 4 zou be-
ginnen.

Diana ruilde met Ninke zodat Ninke 
op doel kwam. Niké had de bal en 
Hilde nam het over. Haar pass op 
Diana was perfect zodat het binnen 
twintig seconden 8 – 4 werd. Maai-
ke had met haar schot minder suc-
ces, dat ging naast. Een uitworp van 
Ninke kwam bij Niké die op Ka-
te speelde. De pass van Kate ging 
echter over Hilde heen. Blauw 9 en 
Maaike streden om de bal toen de 
30-secondenregel overtreden werd. 
AZVD wist binnen twintig seconden 
in de derde minuut twee keer te sco-
ren: 8 – 5 en 8 – 6. Vlak voor het in-
gaan van de derde minuut scoorde 
Hilde, mede dankzij Yvonne W.: 9 – 
6. Diana pakte ook weer haar doel-
punt mee: 10 – 6. Vijftien seconden 
voor tijd bracht Rianne de stand op 
11 – 6, wat ook de eindstand werd.
Een rommelige wedstrijd met veel 
(zware) overtredingen van de kant 
van AZVD. De scheidsrechters flo-
ten goed en hielden de touwtjes 
strak in handen. Coach Elmer had 
ook zijn handen vol om de dames 
erop te wijzen dat winnen alleen op 
eigen kracht kan.

Spannende en zeer 
gezellige herfstdrive
Uithoorn - Op een grauwe re-
gen doorwaaide novemberzondag 
bracht Bridge Activiteiten Uithoorn 
maarliefst 34 bridge paren licht in 
de duisternis in de vorm van een 
zeer geslaagde bridgemiddag in de 
barzaal van sporthal De Scheg.
Top integraal werd geprobeerd de 
hoogste eer te behalen door als eer-
ste paar onder de vele gelijken te 
finishen, waarbij de sterkste spe-
lers Noord- Zuid en de wat minde-
ren Oost- West aanzaten. Paulien 
& Mike Bak konden glimmend van 
trots de flessen wijn en aandenken 
met een totaal score van 62,37% in 
ontvangst nemen, uitgereikt door 
onvolprezen organisator Cor Hen-
drix. Nel Bakker& Anneke Karlas, nu 
eens niet gehinderd door hun gere-
nommeerde vaste bridgepartners, 
speelden bevrijd de sterren van de 
hemel en haalden zo de tweede 
plaats binnen met 59,90%. Dat het 
spannend was moge blijken uit het 
resultaat van nummer drie, Tiny & 
Adriaan Kooyman, die er vlak ach-
ter volgden met 59,38%.
Cora de Vroom & Gerda Schavema-
ker, een top duo van BV De Leg-
meer, maakten hun faam helemaal 
waar met de vierde plek en 58,98%, 
waarbij ze en passant nog even 
bridgeles gaven aan toch wat geïn-
timideerde tegenstanders!
Riet Bezuyen & Wim Egbers en Le-

nie Pfeiffer & Janny Snabel bleven 
ook in de achtenvijftig
als vijfde en zesde met 58,33 en 
58,20%.
Op plaats zeven liet Nel de Ruyter 
zien het best zonder May Verhoef 
te redden, door wie ze deze middag 
was gedumpt. Samen met Nel van 
der Neut nam ze wraak met 57,42% 
terwijl May beteuterd pas op de elf-
de plaats werd terug gevonden.
Laatst genoemde had toch een 
moeilijke middag door ietwat afgun-
stig te moeten aanzien hoe de vele 
deelneemsters Cor bedankten. Ergo 
de volgende keer, op zondag 13 de-
cember in het dorpshuis De Quaqel, 
mag May als nestor dit op zijn thuis-
basis voor zijn rekening nemen.
Heleen & Mees van der Roest, ter 
elfder uur nog aangemeld en het zo 
organisatorisch toch wat lastig ma-
kend, werden achtste met 57.16% 
gevolgd door Jan van Rijk & Piet 
Prins die met Rita & Wim Ritzen de 
negende plaats deelden met voor 
beide paren 56,90%. 
Als bijzondere geste kregen alle da-
mes een witte roos en de heren een 
bonbon voor hun inzet met de op-
roep om volgende maand weer aan 
te treden voor de Kerstdrive van 13 
december.
Inlichtingen hiervoor op website: 
www.bacuweb.nl en aanmelden bij 
email: bacu@bacuweb.nl
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Handwerkclub De Kwakel 
bestaat 40 jaar
De Kwakel - In De Kwakel heeft 
iedereen wel eens gehoord van de 
handwerkclup gehoord. Een gezel-
lige creatieve dames vereniging die 
jl maandag 9 november 40 jaar be-
stond. Reden eens bij deze club stil 
te staan. Handwerkclub De Kwakel 
is een rustige on opvalllende ver-
eniging die dit jaar 40 jaar bestaat. 
Toch bruist de vereniging van activi-
teiten. Na genoeg iedere maandag-
middag komen er zo’n 18 t/m 20 da-
mes bijeen in de ontmoetingsruim-
te van de kerk in De Kwakel. Daar 

zijn de dames op een gezellige maar 
zeker niet minder ijverige wijze be-
zig met allerlei vormen van creativi-
teit. Haken, breien, borduren, kralen 
rijgen, kaarten maken, poppen ma-
ken, wandkleden maken, enz enz.  
De club is onstaan in 1969 en op-
gericht door de dames Rie van Wis-
sen-v.d. Meer, Lena Plasmeijer-van 
Kessel, Corry Hogerwerf-Verhaar & 
Nel de Jong-de Groninger de eer-
ste 3 dames zijn inmiddels overle-
den maar Nel de Jong is nog steeds 
lid van de club. De club heeft geen 

leeftijdsgrens. Informatie over de 
handwerkclub De Kwakel kom op 
maandagmiddag tussen 14.00 en 
16.30 uur gerust eens langs en vrij-
blijvend genieten van de gezelli-
ge en creative sfeer in de ontmoe-
tingsruimte van de kerk in De Kwa-
kel of bel naar Corry van Diemen-
v.d. Meer 0297 546900.

Op maandag 9 november is met een 
gezellige middag met eigen gebak-
ken taart en een heerlijk buffet het 
40 jarig bestaan gevierd.

Rabobank kantoren in
De Kwakel en Kudelstaart 
sluiten hun deuren
De Kwakel - Rabobank Regio 
Schiphol heeft moeten besluiten de 
deuren van de kantoren in De Kwa-
kel en Kudelstaart met ingang van 1 
februari 2010 te sluiten. Onderzoek 
wijst uit dat deze kantoren steeds 
minder bezocht worden. Klanten 
handelen hun dagelijkse bankza-
ken meer en meer af via internet en 
telefonie, waardoor ze minder naar 
de servicekantoren in Kudelstaart 
en De Kwakel komen. Bovenal is de 
veiligheid voor klanten en medewer-
kers van groot belang. Door het be-
perkte bezoekersaantal voldoen bei-
de kantoren niet meer aan de huidi-
ge veiligheidseisen. Deze ontwikke-
lingen maken het niet haalbaar de-
ze kantoren te handhaven. 
De uitkomst van dit onderzoek is ui-
teraard eerst gedeeld met de leden-
raad en de leden van Rabobank Re-
gio Schiphol tijdens de afdelings-
vergaderingen in Aalsmeer en Uit-
hoorn. Zij konden zich vinden in het 
besluit. Ook omdat veel klanten uit 
Kudelstaart en De Kwakel, op advies 
gebied, al in hoge mate georiënteerd 
zijn op de kantoren in Aalsmeer en 

Uithoorn. Natuurlijk blijft Rabobank 
Regio Schiphol wel aanwezig in Ku-
delstaart en De Kwakel. Zo blijven 
in ieder geval de geldautomaten be-
staan. Daarnaast vindt er vanuit het 
coöperatiefonds veel lokale onder-
steuning plaats in beide gebieden. 

Zo is er bijvoorbeeld een bijdra-
ge geleverd aan de Techniektorens 
voor alle basisscholen in Uithoorn 
waaronder ook basisschool de Zon 
in De Kwakel. Met deze torens kun-
nen de leerlingen de komende ja-
ren kennis maken met het vak tech-
niek. Ook sportvereniging KDO in 
De Kwakel heeft een substantiële 
bijdrage ontvangen. In Kudelstaart 
heeft Rabobank Regio Schiphol bij-
gedragen aan de renovatie van het 
Dorpshuis. 

Geldservice
Rabobank Regio Schiphol beseft 
terdege dat dit een ingrijpend be-
sluit is, vooral voor de kleine groep 
klanten die onvoldoende mobiel is 
om zelfstandig een kantoor te berei-
ken. Voor deze klanten biedt de Ra-

bobank de geldservice aan. Als co-
operatieve bank staan de kernwaar-
den dichtbij en betrokken hoog in 
het vaandel.

(Virtueel) Dichtbij
Ondanks de sluiting biedt Rabo-
bank Regio Schiphol met 8 kanto-
ren nog steeds een dicht kantoor-
netwerk. Klanten kunnen name-
lijk in iedere kern (Aalsmeer, Uit-
hoorn, Nieuw-Vennep en Hoofd-
dorp) terecht voor al hun bankza-
ken. Ook virtueel is de Rabobank 
dichtbij. Op de website,www.regio-
schiphol.rabobank.nl, vindt u infor-
matie over de bank, de lokale acti-
viteiten, het coöperatiefonds en nog 
veel meer! Uiteraard biedt de Rabo-
bank ook internetbankieren. Bent u 
hier nog niet bekend mee? Komend 
voorjaar organiseert Rabobank Re-
gio Schiphol weer een cursus in-
ternetbankieren. Wilt u zich opge-
ven voor de cursus of heeft u vragen 
over de sluiting? Neemt u dan con-
tact op met de Rabobank, telefoon-
nummer: 0297-513058 (Uithoorn) of 
0297-382950 (Aalsmeer).

Gematigd enthousiasme 
voor masterplan Uithoorn
Uithoorn -. Dinsdag 10 en donder-
dag 12 november konden belang-
stellende ondernemers en inwoners 
van Uithoorn en Amstelhoek ken-
nisnemen van het door de gemeen-
te opgezette masterplan voor herin-
richting van het oude dorpscentrum 
van Uithoorn. Dit ligt ten grondslag 
aan de omlegging van de provin-
ciale weg N201 die al een eind op 
weg is en over ruim twee jaar ge-
reed moet zijn.
Het masterplan plan omvat het aan-
trekkelijk maken van het centrum 
van Uithoorn voor zowel onderne-
mers als inwoners. In eerste instan-
tie voor hen die het oude centrum 
bevolken, maar het is ook van be-
lang voor degenen die in de wijken 
eromheen ondernemen en/of wo-
nen. Het plan omvat de herinrichting 
van het oude uithoorn waarin voor-
stellen voor wonen, werken, winke-
len, recreëren, groenvoorzieningen 
en verkeer zijn opgenomen. Doel 
daarbij is de (mogelijke) samenvoe-
ging van de bebouwing rond het 
Amstelplein en het Oude Dorp met 
aangrenzende wijken, Thamerdal, 
Wilhelminakade, toekomstige Vinc-
kebuurt en het woongebied rond de 
Thamerkerk te realiseren. Al met al 
een brede strook langs de oever van 
de Amstel. Wie belangstelling heeft 
en het masterplan (nog) eens in alle 
rust wil bestuderen kan het down-
loaden vanaf de website (www.uit-
hoorn.nl/plannen en projecten/her-
inrichtingsprojecten/dorpscentrum/
concept-masterplan)

Unieke kans
Tijdens de inloopavonden in de Tha-
merkerk die redelijk werden be-
zocht, konden bezoekers de geprin-
te versie gratis meenemen. Op bei-
de inloopavonden was er een fraaie 
maquette van het centrum van Uit-
hoorn te bewonderen, vervaar-
digd en geplaatst door IMOSS, bu-
reau voor stedebouw, gevestigd in 
Amersfoort. De maquette gaf de si-
tuatie aan zoals die op die moment 
is. Op grote wandpanelen werden 
delen van de nieuwe herinrichting 
getoond zoals die verwerkt zijn in 
het masterplan. De uitvoering wil 
men in fasen laten gebeuren waar-
na de herinrichting in 2020 goed-
deels moet zijn gerealiseerd. Al-
thans, zo luiden de voorstellen.
Wethouder Jeroen Verheijen fun-
geert als ‘projectwethouder’ voor 
het masterplan en kan er zeer en-
thousiast mee voor het voetlicht ko-
men. “Als straks de N201 is omge-
legd hebben we als gemeente een 
unieke kans om een écht dorps-
centrum te maken. Dat kunnen we 
maar één keer doen en dan moeten 
we het goed doen. Een dorpscen-
trum aan de oever van de rivier de 
Amstel heeft fantastische mogelijk-
heden voor recreatie en horeca en 
die gebruiken we onvoldoende. Op 
een aantal plekken moet de woon-

omgeving verbeterd worden en na 
de omlegging van de N201 maken 
we een inhaalslag in het onderhoud 
van straten en groen. We willen in 
het dorpscentrum een mooi, goed 
en compleet winkelgebied maken 
voor heel Uithoorn en Amstelhoek. 
Voor dagelijkse boodschappen om 
te winkelen en uit te gaan. Het cen-
trum moet passen bij het dorpse ka-
rakter van Uithoorn en zeker geen 
groot stadshart worden, zoals in 
Amstelveen. Voor de bewoners van 
het centrum wordt het in de direc-
te woonomgeving rustiger en veelal 
mooier met vlakbij een gezellig win-
kel- in horecagebied.” Aldus laat de 
wethouder weten in de vier pagina’s 
tellende veelkleurige gemeentelij-
ke Nieuwsbrief nr. 1 die huis-aan-
huis is verspreid in het Oude Dorp, 
Meerwijk-Oost, Thamerdal en Am-
stelhoek. Wie geïnteresseerd is in 
de Nieuwsbrief kan die gratis af-
halen bij de balie in het gemeente-
huis. De Nieuwsbrief kan men via de 
website bij het ‘masterplan dorps-
centrum’ ook downloaden.

Gematigd enthousiasme
Tijdens de inloopavond voor onder-
nemers werd onderling druk gedis-
cussieerd over de mogelijkheden 
die het masterplan biedt en de in-
vulling er van. Veelal gebeurde dat 
aan de tafel waarop de maquet-
te stond. Uitleg daarbij werd helder 
gegeven door Gereon Bargeman 
van het stedebouwbureau IMOSS. 
Ondernemers konden ook vragen 
stellen aan Maurits Voorhorst van 
de afdeling Economische Zaken van 
de gemeente. Een aantal onderne-
mers van het Amstelplein was aan-
wezig en enkele van het Oude Dorp. 
Daarnaast een paar van winkelcen-
trum Zijdelwaard. De laatste waren 
minder enthousiast, deels omdat dit 
gebied buiten het masterplan valt 
en deels omdat de plannen voor re-
novatie van ‘hun winkelcentrum’ op 
de lange baan zijn geschoven. Men 
is beduusd voor het feit dat de her-
inrichting van het Oude Dorp en de 
omgeving veel klanten bij hen zal 
wegzuigen. Maar dat moet nog blij-
ken. Immers, op een enkeling na 
zien de ondernemers van het Am-
stelplein hun klandizie sterk vermin-
deren als de Irenebrug zou verdwij-
nen. Bezoekers uit De Ronde Venen 
moeten dan kilometers meer om-
rijden om naar het Amstelplein te 
komen. Zijdelwaard is dan relatief 
dichterbij (afslag Wiegerbruinlaan). 
Iets wat bestreden werd door Mau-
rits Voorhorst die stelde dat men nu 
juist sneller Uithoorn kan bereiken 
omdat de omgelegd N201 het een 
80 km weg is zonder hindernissen 
tot aan de afslag Amsterdamse weg. 
Alles tot je dienst maar het is nog 
niet zeker of het doortrekken van 
de Amsterdamse weg onder het vi-
aduct van de busbaan door wel via 
de Thamerlaan zal gebeuren. Die is 

niet berekend om als ‘toegangsslag-
ader‘ voor het verkeer te dienen. Dat 
geldt evenzo voor de Pr. Bernhard-
laan aan de overkant voor afwerking 
van het verkeer vanuit de Meerwijk. 
Aan de andere kant zal men vanuit 
De Ronde Venen en Aalsmeer nu 
ook sneller geneigd zijn bij de af-
slag Zijdelweg meteen maar door 
te rijden naar het stadshart Amstel-
veen dat als winkelgebied veel meer 
te bieden heeft. En dan ben je die 
klanten kwijt.
De bereikbaarheid van het centrum 
van Uithoorn bleek een belangrijk 
gegeven te zijn in de verschillende 
discussies bij voor- en tegenstan-
ders. Eén ondernemer opperde zelfs 
te gaan verhuizen als de Irenebrug 
zou verdwijnen. Die gaf aan zich in 
het Oude Dorp ‘opgesloten’ te voe-
len aan de Uithoornse kant van de 
Amstel. Voor haar was het ‘omrijden’ 
via de A\msterdamseweg richting 
N201 of Vrouwenakker geen optie 
als zij haar klanten elders in de regio 
of het land ging bezoeken. Net als 
veel andere ondernemers voorzag 
zij fikse opstoppingen op de nieuwe 
N201 ter hoogte van het aquaduct 
bij Amstelhoek omdat de weg daar 
van vierbaans overgaat naar twee 
rijstroken. Een enkele ondernemer 
die de plannen had bestudeerd zag 
niets nieuws in het verschiet. “Ze 
zijn er al jaren over aan het praten 
en het is altijd hetzelfde. Als het net 
zo snel gaat als de meer dan 45 jaar 
lange discussies over de omlegging 
van de N201, hoeven we ons nog 
niets voor te stellen. Als ze de Irene-
burg maar laten liggen want meer 
dan 30 procent van mijn klanten is 
afkomstig uit De Ronde Venen.” Ge-
luiden die je ook kon horen van an-
dere winkeliers op het Amstelplein 
en het Oude Dorp, waaronder zelfs 
de C1000. Dat is opvallend.

Inloopavond oeververbinding
Ook onder de verschillende bewo-
ners van het Oude Dorp, de Meer-
wijk maar ook uit Amstelhoek en 
zelfs uit Mijdrecht die de inloop-
avond hadden bezocht, waren de 
meningen verdeeld. “Goed plan, 
maar nou nog de uitvoering er-
van en wat gaat het allemaal kos-
ten”, waren de meest gehoorde op-
merkingen. Ook het eventueel ver-
dwijnen van de Irenebrug viel niet in 
goede aarde.
Over dat onderwerp is het laatste 
woord nog lang niet gezegd. Het 
masterplan bevat een aantal vari-
anten voor een nieuwe oeverver-
binding. Daarover wordt op maan-
dag 30 november een inloopavond 
georganiseerd, wederom in de Tha-
merkerk. Die oeververbinding lijkt 
cruciaal te zijn voor nadere invul-
ling van het masterplan, maar te-
vens voor De Ronde Venen en niet 
in de laatste plaats voor inwoners 
van Amstelhoek. Wij houden u op 
de hoogte.

Flats Europarei worden voorlopig niet gesloopt

Komende vier jaar handhaving 
Churchillflat, Straatsburgflat 
en De Gasperiflat
Uithoorn - Afgelopen vrijdag, 13 
november 2009, ontvingen alle be-
woners een nieuwsbrief van Woon-
groep Holland. Hierin kondigde 
de corporatie aan de Churchillflat, 
Straatsburgflat en De Gasperiflat 
de komende vier jaar op een goede 
manier in stand te blijven houden. 
Voor de korte termijn wordt in ieder 
geval de uitstraling van de drie niet-
gemoderniseerde flats aangepakt. 
Zo worden in 2010 de entreehallen 
opgeknapt evenals de buitenkant 
van de containerruimtes. 

Toekomstvisie Europarei
Woongroep Holland heeft nog geen 
definitieve plannen voor de Europa-
rei. Wel is zeker dat Woongroep Hol-
land bij een nieuw traject op zoek 
gaat naar meer prijs/kwaliteit en 
naar voldoende woningdifferentia-
tie. 
Woongroep Holland start een in-
tensief traject waarbij ze de dialoog 
gaat opzoeken met alle belangheb-
benden, waaronder (een vertegen-
woordiging van) bewoners en de 
gemeente. De corporatie kijkt naar 
aspecten zoals Wat maakt de Euro-
parei een sterke wijk? Biedt Woon-
groep Holland een voldoende geva-
rieerd aanbod voor de bewoners in 
Uithoorn? Sluit de Europarei op lan-

gere termijn aan op de vraag uit de 
markt? Woongroep Holland gaat de 
verdere planuitwerking oppakken 
voor Europarei 2010 – 2020.

Duur van het traject
Het formuleren van een goed on-
derbouwde toekomstvisie kost tijd. 

Daarom denkt Woongroep Holland 
pas in 2010/2011 een besluit te kun-
nen nemen over de verdere aanpak 
van het project.
Dan wordt ook duidelijk wat er de-
finitief gaat gebeuren met de Chur-
chillflat, Straatsburgflat en De Gas-
periflat.
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Lampions knutselen in 
Gerardus Majella
Mijdrecht - Woensdag de 11e van 
de 11e: Sint Maarten. Ongeveer 18 
kinderen kwamen naar Gerardus 
Majella.

Ze luisterden met de mensen naar 
het verhaal van Sint Maarten, die 
zijn mantel deelde met een arme 
man, de mensen uit zijn stad von-

den dat geweldig Zo maakten men 
van zijn sterfdag een feestdag en  
bij een feest horen lampions en 
snoepjes.
De kinderen zongen samen met de 
bejaarden verschillende liedjes en 
gingen aan de slag: kies je een egel, 
een vis, een pompoen, een padden-
stoel?

Prikken maar, dan mooie gekleurde 
papiertjes plakken, stokje erin, licht-
je en je lampion is klaar.
Niet alleen de kinderen maakten de 
mooiste lampions, ook de bewoners 
en de gasten in Majella. 
Het resultaat was prachtig om te 
zien, nog even zingen en een snoep-
je, zwaaien en tot vanavond.

Om 6 uur was iedereen er weer, wat 
zag het er mooi uit. De kinderen 
zongen veel liedjes en er werd zelfs 
een Duits sint Maartenlied gezon-
gen, daar werden we allemaal stil 
van. Nog even zingen bij de pastoor, 
hij deelde dropjes uit en daarna gin-
gen de kinderen verder op pad met 
de ouders.

Gemeente Abcoude teleurgesteld

Herindelingsvoorstel gemiste 
kans voor bestuurskracht in 
Groene Hart
Abcoude – Vorige week  heeft 
staatssecretaris Bijleveld het herin-
delingsvoorstel voor het Vecht- en 
Plassengebied bekend gemaakt dat 
zij aan de Tweede Kamer gaat voor-
leggen. Zij stelt twee herindelingen 
per 1 januari 2011 voor: één herin-
deling bestaande uit de samenvoe-
ging van de gemeenten Breukelen, 
Loenen en Maarssen en één herin-

deling bestaande uit de samenvoe-
ging van de gemeenten Abcoude en 
De Ronde Venen. De gemeente Ab-
coude heeft met teleurstelling ken-
nis genomen van dit voorstel. 
De gemeente vindt het een gemis-
te kans voor de bestuurskracht in 
het Groene Hart. Zelf is de gemeen-
te altijd unaniem voorstander ge-
weest voor een grote Groene-Hart-

gemeente, een samenvoeging van 
de gemeenten Abcoude, Breukelen, 
De Ronde Venen en Loenen. 

De staatssecretaris heeft om een 
constructieve opstelling van de ge-
meente Abcoude gevraagd ten op-
zichte van het nieuwe voorstel. De 
gemeenteraad buigt zich binnen-
kort over dit verzoek.

Westhoek Wonen realiseert 
‘wonen aan het water’
Vinkeveen - Hoewel symbolisch 
werd dinsdagmiddag 10 november 
jl. de eerste paal geslagen voor een 
complex nieuwe woningen aan de 
Prins Bernhardlaan in Vinkeveen. 
Zes ‘heiers’ namen het slaan van de 
houten paal in de zompige bodem 
voor hun rekening. Het gezelschap 
bestond uit enkele wethouders, di-
rectieleden van Westhoek Wonen 
en de Scholtens Groep (bouwbe-
drijf) evenals eigenaren van twee 
koopwoningen. Met behulp van 
touwen werd handmatig het heiblok 
bediend om de paal in de grond te 
slaan. Het was de feestelijke han-
deling bij het opstarten van dit pro-
ject.
Westhoek Wonen realiseert op die 
locatie in samenwerking met Schol-
tens Bouw B.V. uit De Meern na-
melijk een complex woningen, be-
staande uit vier unieke zogeheten 
‘waterwoningen’, acht eengezins-
woningen - waarvan 4 voor de so-
ciale huur en 4 vrije sector huur, zes 
appartementen (sociale huur) met 
eigen parkeerplaats en twaalf clus-
terwoningen voor bewoners met 
een licht verstandelijke beperking. 
De woningen zijn gelegen aan wa-
ter dat directe toegang biedt tot de 
Vinkeveense plassen. Het ontwerp 
kenmerkt zich door eigentijdse ar-
chitectuur, het gebruik van duurza-
me materialen en een zeer gevari-
eerd woningaanbod. De vier (koop) 
waterwoningen lijken in het wa-
ter te liggen; ze hebben geen tuin, 
maar wel een eigen aanlegplaats en 
een groot terras. De woningen zijn 
bereikbaar via een brug die tevens 
dienst doet als parkeerplaats.

‘Snelle’ nieuwbouw
In Restaurant De Drie Turven werd 
door wethouder Ruimtelijke Orde-
ning Bram Rosendaal en de direc-

teur van de Scholtens Groep, de 
heer Guido Scholtens, het glas ge-
heven op de voorspoedige bouw 
van het project. Zij deden dat sa-
men met de talloze genodigden, 
raadsleden, wethouders, betrokken 
(toekomstige) bewoners en mede-
werkers van het bouwbedrijf Schol-
tens, Westhoek Wonen en andere 
belangstellenden. Wethouder Ro-
sendaal sprak zijn vreugde uit over 
de totstandkoming van het project 
waarbij de bouw van andermaal 30 
woningen in De Ronde Venen nu 
van start gaat. “Gezien de procedu-
res die vooraf gaan aan een derge-
lijk project is zes jaar voorbereiding 
in deze contreien ‘snel’ te noemen”, 
zo memoreerde de wethouder tot 
grote hilariteit van de aanwezigen. 
Aan de andere kant bracht Rosen-
daal zijn bezorgdheid onder woor-
den over een verder stagnerende 
bouw en verslechterende econo-
mie, wat nu ook in de locale sec-
tor merkbaar wordt. Met hem wa-
ren velen daarom verrast te verne-
men dat Makelaardij Koop Lenstra 
in enkele dagen tijd de vier water-
woningen aan de man/vrouw heeft 
weten te brengen. Praat je toch over 
gemiddeld een half miljoen euro 
per woning! Dat is een compliment 
waard. Zo slecht gaat het dus een 
aantal mensen (nog) niet…

Ook in Waverveen
De wethouder was eveneens ver-
heugd dat binnenkort de bouw van 
wederom 30 woningen, nu in Wa-
verveen, van start gaat. Die wor-
den eveneens gebouwd door Schol-
tens Bouw. Directeur Tom Burgers 
van Westhoek Wonen, ook hier op-
drachtgever, onderschreef de woor-
den van wethouder Rosendaal. Hij 
refereerde in zijn korte voordracht 
tevens aan de goede verstandhou-

ding met de gemeente De Ronde 
Venen en de uitstekende samen-
werking daarmee om woningbouw 
voor zowel de koopsector als de so-
ciale sector – op relatief korte ter-
mijn - te kunnen realiseren. Guido 
Scholtens zei bijzonder blij te zijn 
met de woningbouwprojecten in De 
Ronde Venen die zijn bedrijf gegund 
waren. Hij toostte dan ook op een 
goed verlopende samenwerking 
tussen alle betrokken partijen die 
uiteindelijk moet leiden tot een opti-
maal resultaat in de vorm van mooie 
en duurzame woningen. Al met al 
zal de bouw van de woningprojec-
ten ruim een jaar in beslag nemen.
Scholtens Bouw B.V. neemt het bou-
wen van de projecten voor haar reke-
ning en doet dat met twee zelfstan-
dige vestigingen. Eén in Wognum 
(al vele jaren zetelt hier de hoofd-
vestiging) en één in De Meern. Het 
werkgebied ligt in Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht, Flevoland, Brabant 
en Gelderland. De vestigingen heb-
ben een hecht samenwerkingsver-
band en een identieke bedrijfsvoe-
ring. Scholtens is al meer dan 70 
jaar breed georiënteerd: van wo-
ning- tot utiliteitsbouw, van winkel- 
tot zorgcomplex, een school, een ge-
meentehuis, een kerk, van kantoren 
tot recreatiewoningen. Tevens be-
horen groot onderhoud, renovatie, 
aanpassing en uitbreiding van be-
staande bebouwing tot de kernacti-
viteiten van het bouwbedrijf. Schol-
tens Bouw staat voor samenspel, 
samenspraak en een goede prijs-
/kwaliteitsverhouding. Door korte 
communicatielijnen kan Scholtens 
Bouw flexibel en slagvaardig wer-
ken. Scholtens Bouw is ISO 9001 en 
VCA** gecertificeerd. De bedrijfsfi-
losofie luidt: ‘Prijsbewust en binnen 
de gestelde tijd een hoogwaardig 
product leveren!’

Artistieke impressie van de vier ‘waterwoningen’

De ‘heimannen’ doen hun best om de eerste paal in de grond te slaan

Toneelvereniging WIK 
viert haar 90-jarig bestaan
Mijdrecht - ”De in 1919 opgerichte 
Mijdrechtse toneelvereniging W.I.K 
bestaat dit jaar 90 jaar,en trakteert 
zaterdag 21 en 28 november 2009 
haar donateurs op een eigentijds 
blijspel met de titel “ HELP IK KRIJG 
EEN KIND”,in 3 bedrijven geschre-
ven door Carl Slotboom.Een absurd 
toneelstuk waarin waan en werke-
lijkheid door elkaar lopen.Het stuk 

speelt zich af in de vrijgezellenwo-
ning van Gerard de Jong ,een jon-
ge man die samen met zijn vriend 
Harry de Groot een reclamebureau 
runt met hun secretaresse Liesbeth.
Gerard wordt door de belasting in 
en andere schaal ingedeeld,omdat 
de computer heeft bepaald,dat hij 
zwanger zou zijn. De voorstellingen 
vinden plaats in T’ Oude Parochie-

huis ,Bozenhoven 152 in Mijdrecht 
en beginnen om 20.15 uur. Kaarten 
zijn te verkrijgen via mevrouw Hen-
ny Breewel tel 0297-283979.of op de 
uitvoeringsavonden aan de zaal en 
kosten 7.50. U bent van harte uit-
genodigd om de spelersgroep van 
W.I.K in dit amusante blijspel aan 
het werk te zien.Graag tot ziens op 
een van de uitvoeringsavonden.

Veenhartkerk geeft cursus 
over het christelijk geloof

Mijdrecht - De Veenhartkerk in Mijdrecht biedt 
een cursus aan over het christelijk geloof. Ontdek! 
is interessant voor iedereen die wil weten wat het 
christelijk geloof inhoudt. Ontdek wie Jezus is, 
waarom hij naar deze wereld kwam en wat vol-
gen van Jezus betekent. Voor wie nieuwsgierig is 
naar het christelijk geloof is deze cursus een goe-
de manier om meer te ontdekken. Er is geen en-
kele voorkennis vereist. Alle vragen zijn welkom 

en ook voor twijfel is ruimte. Ontdek! begint op 
dinsdagavond 24 november en duurt in totaal ze-
ven avonden en een weekend.
Het is altijd mogelijk om halverwege te stoppen. 
Tussentijds instappen is lastiger. Als je meer in-
formatie wilt over Ontdek!, of je wilt je aanmel-
den, neem dan contact op met Gerbram Heek, tel. 
0297-284711 of bezoek de website  “www.veen-
hartkerk.nl.



Wilnis - Afgelopen week zijn de 
kleutergroepen van obs de Pijl-
staartschool uit Vinkeveen op be-
zoek geweest bij fietshandel De 
Haan in Wilnis voor hun techniek 
excursie. De kinderen zijn heel har-
telijk ontvangen door meneer en 
mevrouw de Haan. Ter plekke werd 
het groepje kinderen in tweeën ge-

splitst. De ene helft ging met me-
vrouw de Haan de fietsenwinkel in. 
Hier heeft ze de kinderen laten zien 
welke verschillende fietsen er te 
koop zijn en wat er allemaal aan een 
fiets vast zit. De kinderen hebben 
vol interesse naar haar geluisterd 
en hun ogen uit gekeken naar al die 
fietsen. Het andere groepje bleef bij 

meneer de Haan in de werkplaats. 
Daar gingen de kinderen onder be-
geleiding van meneer de Haan en 
zijn personeel een band plakken. 
Dit was heel spannend, want ze 
mochten eerst een gaatje prikken 
in de binnenband die daarna ge-
plakt ging worden. De kinderen zijn 
er heel druk mee geweest en uitein-
delijk mochten de geplakte binnen-
bandjes mee terug naar school. Na 
een korte pauze waarin de kinderen 
een glaasje limonade en een snoep-
je hebben aangeboden gekregen, 
wisselden de groepjes van activiteit. 
Aan het einde van de ochtend heb-
ben de kinderen ook nog een kleur-
plaat van zwarte Piet mee gekregen, 
die nu heel mooi moet worden in-
gekleurd.

Alle kleurplaten willen meneer en 
mevrouw de Haan graag terug krij-
gen, zodat zij twee heel mooi ge-
kleurde kleurplaten kunnen uitzoe-
ken. De twee winnaars van deze 
kleurwedstrijd krijgen van meneer 
en mevrouw de Haan een nieuwe 
fiets aangeboden! Dit is natuurlijk 
helemaal te gek. Bedankt meneer 
en mevrouw de Haan voor de leuke 
en interessante ochtenden die we 
bij u in de zaak hebben gehad!
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Veenlanden College speelt 
toneel
Mijdrecht - De M1 en C1 klassen 
van locatie Mijdrecht hebben in de 
week van 9 tot en met 13 novem-
ber, tijdens de projectweek, geoe-
fend op de uitvoering van “De gro-
te Sof”. Dit is een bewerking van het 
verhaal Tante Patent en de Batavier 
Sof  van Annie M.G. Schmidt.

Vier klassen actief 
De voorstelling bestond uit vier be-
drijven waarbij iedere klas 1 bedrijf 
speelde. Klas M1a begon, waarna 
C1b, M1b en C1a volgden. Tante Pa-
tent werd dus door vier verschillen-
de leerlingen gespeeld afhankelijk 
van het bedrijf en dat was ook bij al-
le andere rollen zo! Vier dagen spel 
oefenen en dan al een echte voor-
stelling geven, ga daar maar aan 
staan. Naast het oefenen van de rol-
len zijn de leerlingen ook met alles 
wat daarom heen komt kijken be-
zig geweest. De leerlingen hebben 
zelf de uitnodigingen aan de docen-
ten, leerkrachten groep 8 van de ba-
sisscholen en hun eigen ouders ge-
schreven. Ook bevatte de voorstel-
ling dans en zang, daar waren weer 
andere leerlingen mee bezig. Re-

kwisieten, decor en kleding zijn on-
misbaar bij een voorstelling en on-
der begeleiding van docenten, bo-
venbouwleerlingen en ouders gin-
gen de leerlingen ook hiermee aan 
de slag. Alle klassen leverden dan 
ook toneelmeesters, leerlingen die 
het toegangskaartje ontwierpen, 
leerlingen die het programmaboekje 
maakten en leerlingen die een echte 
tante Patent krant van de hele week 
maakten.

Voorstelling anderhalf uur
Maar een voorstelling zonder geluid 
zou misstaan dus zowel het opzoe-
ken van geluiden als een toeteren-
de auto, een kakelende haan en een 
deurbel alsook het verzorgen van 
het geluid tijdens de voorstelling 
kwam bij de leerlingen te liggen. 
Vier leerlingen kregen op maandag 
hun opleiding, kregen op vrijdag 
praktijk ervaring bij de generale en 
’s avonds moesten de leerlingen vol 
aan de bak. Op vrijdag 13 november, 
na de technische doorloop en de 
generale repetitie, was dan voor de 
leerlingen en docenten het moment 
van de waarheid. In één week een 

voorstelling van 4 bedrijven van zo’n 
anderhalf uur op het podium neer-
zetten terwijl je nog maar 10 weken 
op het Veenlanden College zit!

Uitdaging 
Het VLC heeft de leerlingen uitge-
daagd en de leerlingen zijn deze uit-
daging vol overgave aangegaan. De 
voorstelling verliep eigenlijk vlek-
keloos en werd op een hoog ni-
veau gespeeld. Het publiek (zo rond 
de 200 mensen) was enorm verrast 
door het hoge niveau van de spelers 
maar ook van het geluid, de kleding, 
dans en zang en het werk van de to-
neelmeesters met de decorwisselin-
gen. Leerlingen maar zeker ook de 
docenten, meehelpende ouders en 
leerlingen kunnen trots zijn op het 
resultaat wat deze leerlingen heb-
ben neergezet. Onder luid applaus 
en met een aardigheidje konden de 
leerlingen het podium weer verla-
ten en opgelucht ademhalen omdat 
het zo goed verlopen is. De leerlin-
gen kunnen terugdenken aan een 
geslaagde projectweek en met een 
ervaring rijker het schooljaar vervol-
gen.

Lifestyle en Wellness Event 
bij Woonxperience
Mijdrecht - Op 21 november tus-
sen 12.00 en 17.00 uur staat Woon-
Xperience aan de Genieweg 56 in 
Mijdrecht geheel in het teken van 
lifestyle en wellness. Op dit Lifestyle 
& Wellness Event kunnen de bezoe-
kers komen proeven, ruiken, horen, 
voelen en beleven.

Informatie en demonstraties zijn er 
o.a. van: gezichtsverzorging van Nu-
trimetics, sieraden van Kokokado,  
nagel- en handverzorging van Til-
ly’s Nailstudio, waterontharders van 
Ecomatch, auto’s van Van Kouwen 
Opel, verrukkelijke hapjes van res-
taurant Le Virage te Mijdrecht, wijn 
en champenoise van Prinselijk Proe-
ven te Mijdrecht en nog veel en veel 
meer. In de bioscoop van buurman 

Koeleman Elektro worden leuke 
films vertoond voor de kinderen. De 
entree, alle hapjes, drankjes, behan-
delingen, demonstraties en parke-
ren zijn gratis. WoonXperience ver-
enigt een groot aantal verschillende 
ondernemers op het gebied van wo-
nen onder één dak.

In een stijlvol pand kunnen bezoe-
kers zich laten adviseren op het ge-
bied van bouwen, verbouwen en 
woninginrichting.
Op de 3000 m2 oppervlakte is al-
les te vinden voor het luxe wonen: 
verlichting, vloeren, wanden, tapij-
ten, gordijnen, speciale verfsoor-
ten, wellness, woonaccessoires en 
advies van professionele stylistes. 
Van advies en begeleiding tot reali-

satie, woonXperience levert een to-
taalconcept. 

Bij woonXperience vindt u:
De Groot Interieurs: JAB, van Be-
souw, Baumann, Chivasso, Desig-
ners Guild
Toplicht: maatwerk lampenkappen
IWI /Bert de Rooij: eiken vloeren en 
Ressource kalkverven
Lifestyle Fit & Wellness: sauna’s, 
stoombaden en fitnessapparatuur
Profile Interieurbouw: meubelma-
kers en maatwerk keukens
Home Details: Interieurstyling & De-
sign met de merken Diamond byEric 
Kuster, Duran verlichting, Metropo-
le by Baan meubelen, Pol’s Potten, 
Keijser & Co Home Interiors Crysto-
light: kristallen kroonluchters

Zaterdag 28 november opendag over huisdieren

Grote Knuffeldierendag 
in NME-centrum de 
Woudreus
Wilnis - De afgelopen maanden 
hebben zo’n 1100 kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 van de basisscho-
len in de gemeente De Ronde Venen 
de Knuffelles in NME-centrum De 
Woudreus bezocht. Tijdens de les 
was er aandacht voor het uiterlijk, 
het vasthouden en verzorgen van 
cavia;s, konijnen, muizen en ratten. 
Op zaterdag 28 november wordt de 
Knuffelles periode afgesloten met 
de Grote Knuffeldierendag. Op deze 
dag kun je in alle rust met de aan-
wezige dieren knuffelen. Naast de 
gewone huisdieren als konijnen, ca-
via’s, muizen en ratten, zullen er ook 
heel bijzondere dieren aanwezig 
zijn………. Sommige van die die-
ren mag je vasthouden. Bijzondere 
huisdieren zijn natuurlijk leuk, maar 
er wordt spelenderwijs ook kritisch 
gekeken naar het houden van de-
ze dieren. 

Naast de levende have zijn er ook 
allerlei spellen over dieren, kan er 
geboetseerd worden, kun je  je la-
ten schminken als konijn of cavia, 
ga je in de tuin op zoek naar ge-
schikte woonplekjes voor dieren en 
mag je dierproeven. Medewerkers 
van de dierenambulance vertellen 
over hun werk en laten je de dieren-
ambulance zien. 
En voor kinderen die een dier willen 
kopen…… dat kan. Voor de Knuf-
felles hebben we dieren van Dieren-
opvang Het Klaphek in IJsselstein 
geleend. Na de les gaan alle cavia’s, 
konijnen, ratten  en muizen weer 

terug naar het Klaphek. Natuurlijk 
worden ze daar heel goed verzorgd, 
maar als deze dieren een plekje bij 
kinderen thuis kunnen krijgen, is dat 
misschien nog fijner voor ze. 
Heb je zin gekregen om te komen? 

Op zaterdag 28 november ben je 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur van 
harte welkom in NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 
3648 XR Wilnis. De toegang is gra-
tis.

De kleuters van OBS
De Pijlstaart op bezoek bij 
fietshandel

Hoe leefden we 100 jaar 
geleden?
De Ronde Venen - Op woensdag-
avond 25 november houdt de heer 
A.M. van Leeuwen uit Wilnis een le-
zing met als titel “TOEN en NU”. Dit 
doet hij direct na een korte ledenbij-
eenkomst van de historische veren-
ging De Proosdijlanden in gebouw 
Irene aan de Kerkstraat te Mijdrecht. 
Aales van Leeuwen behandelt een 
reeks van heemkundige aspecten 
in de Ronde Venen. Hierbij zal een 
unieke kaart van de Holland Delta 
(Historische Atlas) van rond de vo-
rige eeuwwisseling een centrale rol 
spelen. Een kaart met de uit verve-

ningen ontstane droogmakerijen, 
die met ‘pappen en droog houden’ 
in stand worden gehouden. 
Het gaat om de ontsluitingen van de 
diverse dorpskernen. Eerst over wa-
ter, later per rail en volgend daarop 
per as, alles ten dienste van het wo-
nen en werken. Vooral over het bou-
wen en overeind houden van dit wo-
nen. 
Maar ook is aandacht voor het wer-
ken als middel van bestaan: de ont-
wikkeling van landbouw overgaand 
naar diverse takken van nijverheid. 
Een scala van ontwikkelingen van 

toen en nu, ook in neerwaartse zin. 
Kortom een verhaal dat u niet mag 
missen. 
Woensdag 25 november 2009, 
gebouw Irene, Kerkstraat 9 te 
Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur
Voorafgaand aan deze lezing houdt 
de historische vereniging haar na-
jaarsledenvergadering, waarin het 
bestuur de plannen en de begroting 
voor het nieuwe jaar presenteert. 
Ook zullen twee nieuwe bestuursle-
den voorgedragen worden. Dit be-
treft mevr. Marie-José van Eijk en de 
heer Harry Hoefkens.
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Vierde overwinning op rij 
voor de dames van CSW
Wilnis - De regen maakte de wed-
strijd twijfelachtig, maar er mocht 
worden gespeeld. Het elftal met, 
Shanon in de basis als linksbuiten, 
begon sterk aan de wedstrijd, maar 
de 1e kans was voor Jodan Boys.

Eén van de aanvallers van Jodan 
Boys kwam vrij voor de keeper, 
keepster Bianca redde de bal op su-
blieme wijze. CSW liet zich niet van 
de wijs brengen en pakte de draad 
weer op. In de 12e minuut was er 
een mooie CSW aanval, Sylvia speel-
de de bal naar Kim, zij speelde zich 
vrij en schoot op doel, het schot be-
landde op de lat, Christianne Bijman 
kopte de terugspringende bal keu-
rig binnen, 1-0. 

We hebben de voorsprong niet lang 
kunnen vasthouden, want in de 15e 
minuut verdween een (onnodige) 
vrije trap van Jodan-Boys onhoud-
baar in de bovenhoek, 1-1. In de 23e 
minuut kwam CSW weer op voor-
sprong: Christianne werd net buiten 
de 16 meter neergelegd, Iris schoot 
de bal in de rechterbovenhoek, de 

keeperster kon de bal nog net uit 
het doel tikken. Christianne was er 
als de kippen bij en zette de bal op-
nieuw voor, Shanon tikte de bal keu-
rig binnen, 2-1. Er volgde een perio-
de waarin het spel op en neer ging, 
maar de aanvallen van zowel CSW 
als Jodan Boys leverde geen direct 
kansen op.

Na de rust had CSW het beste van 
het spel, er waren kansjes voor Sha-
non, Christianne alleen het 3e doel-
punt bleef uit. Door het uitblijven van 
het verdiende doelpunt bleef Jodan 
Boys echter jagen op een doelpunt, 
enkele malen kwamen zij gevaarlijk 
door maar Bianca redde even zoveel 
keren. In de 35e minuut kwam Faye 
voor Sylvia.

CSW kreeg nog 2 kansen, Christi-
anne en Shanon konden net niet tot 
scoren komen. Al met al een ver-
diende overwinning, waarmee CSW 
vast op de 3e plaats van de ranglijst 
is gekomen. Te noemen is nog dat 
Shanon Molleman is uitgeroepen tot 
“Lady of the Match”.

Een verloren wedstrijd 
voor HVM Dames 1
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
moest Dames 1 van Hockey Vereni-
ging Mijdrecht helemaal naar Heer-
hugowaard reizen voor een wed-
strijd tegen het team die één plek 
onder Mijdrecht staat. Dames 1 
hadden het geluk dat trainer Jo-
han Peper met hun mee ging voor 
een fanatiek potje hockey. Dames 1 
speelt namelijk toch nèt iets fana-
tieker als er een coach langs de zij-
lijn staat.
In de eerste helft waren de teams 
erg aan elkaar gewaagd. De keep-
ster van Mijdrecht, Babs Hagen-
doorn, had weer een paar geni-
ale reddingen waardoor Heerhu-
gowaard maar één keer kon sco-
ren. Dit doelpunt was dan ook een 
prachtige tip in, hoog in de kruising, 
die iedereen na zat te kijken.
Mijdrecht stond ook erg goed te 
ballen. Er werd veel samen ge-
speeld en de passes waren behoor-
lijk strak. Claudia Röling scoorde de 
gelijkmaker, doordat ze prachtig de 
keepster uitspeelde en de bal zo in 
het doel kon leggen. Door goed ver-
dedigingswerk van Evelien Versteeg 
en Linda Kraan, kwamen de buitens 
van Heerhugowaard niet vaak meer 
met de bal bij het doel.

Appeltje
In de rust aten de meiden lekker de 
appeltjes van Nina Meijerink, ter-

wijl er nog wat tactische tips wer-
den geven door coach Johan Peper 
en onderling in het team. Mijdrecht 
begon weer fris aan de tweede helft, 
maar werden behoorlijk overlopen 
door Heerhugowaard.

Deze meiden waren opeens heel fa-
natiek en bleken een betere con-
ditie van HVM te hebben. Er werd 
door de verdediging en het midden-
veld minder sterk verdedigd, waar-
door Heerhugowaard meer kansen 
had. Door wat gemopper in het veld 
was de concentratie bij de meiden 
ook niet op z’n best.

Gelukkig bleef iedereen wel vechten 
en kwam iedereen dus erg moe en 
bezweet van het veld af.

Hier waren de toeschouwers jaloers 
op, want wat was het koud! Dank-
zij de prachtige dekens die Claudia 
Röling had meegenomen, hadden 
de wissels niks te klagen.

Helaas is het 5-1 voor Heerhugo-
waard geworden, maar Mijdrecht 
heeft laten zien dat ze de hele wed-
strijd kunnen vechten en zich niet 
zomaar van het veld laten vegen. 
Het team raakt steeds beter op el-
kaar ingespeeld en als ze zo door-
gaan zullen er nog veel mooie wed-
strijden komen! 

Vier op een rij voor Argon
Mijdrecht - De vierde winst in een 
achtereenvolgende competitiewed-
strijd heeft er voor gezorgd, dat de 
aansluiting met de top weer voor el-
kaar is. Zoals gebruikelijk was de 
wedstrijd tegen FC Hilversum niet 
eenvoudig, maar gezien de kansen 
over de gehele wedstrijd was het 
wel een verdiende zege. 

Met Patrick Lokken voor de eer-
ste keer van het seizoen in de ba-
sis startte Argon goed, zonder dat 
er echt een overwicht was. Binnen 
enkele minuten liet de scheidsrech-
ter van dienst zien, dat hij erg veel 
last van de zon had, want na een 
overduidelijke overtreding op Pa-
trick Lokken besloot hij pas na en-
kele seconden tot een fluitsignaal 
zonder daar de normaal gebruikelij-
ke kaart bij te tonen. Toen hij dat en-
kele minuten later wel deed na een 
dertien-in-een-dozijn overtreding 
van Jasper de Haer was de toon ge-
zet, de man kon in de ogen van het 
publiek bij vele beslissingen geen 
goed meer doen, helaas had het pu-
bliek met regelmaat gelijk. 
Na het eerste kwartier werd Ar-
gon meer en meer de bovenliggen-
de partij en na 20 minuten spelen 
leverde dat de voorsprong op: een 
vrije trap werd door de verdedi-
ging van de gasten in eerste instan-
tie uitverdedigd, maar opnieuw in-
gezet door Anton den Haan. En op 
de rand van het doelgebied stond 
de dit seizoen voor het eerst in de 
basis startende Patrick Lokken, die 
zich dit buitenkansje niet liet ontne-
men, hard verdween de bal in het 
dak van het doel achter doelman 
Hilbers, 1-0. Met de steun van de-
ze voorsprong nam Argon het initi-
atief nog steviger in handen en dat 
leverde meerdere mogelijkheden 
op. Michael van Laere stuitte ech-
ter op doelman Hilbers, waarna zijn 
voorzet wel de bal bij Patrick Lok-

ken bracht, maar diens inzet ging 
voor het doel langs. Ook enkele an-
dere mogelijkheden voor de spitsen 
misten de juiste richting, terwijl Jos-
hua Patrick (spelend tegen zijn ou-
de club) regelmatig gebruik maak-
te van zijn snelheid, maar de verde-
digers hadden blijkbaar een vrijbrief 
om hem af te stoppen, zodat de rust 
met 1-0 werd bereikt.

Aanval
Na rust probeerde Hilversum wel 
meer de aanval te zoeken en dat le-
verde na 3 minuten al een mogelijk-
heid op voor Clobus, maar diens in-
zet ging ruim voorlangs. Enkele mi-
nuten later bleek de vrijheid, die de 
Hilversumse verdedigers kregen van 
de leiding nog weer eens, toen lin-
kerverdediger Jongkind een 100 ka-
raats elleboog uit mocht delen op 
het gezicht van Joshua Patrick, ook 
dit werd door de leidsman afge-
daan met een niets aan de hand ge-
baar. Rond de 65e minuut kwamen 
de gasten tot enkele gevaarlijke mo-
menten, maar eerst assisteerde Ser-
gio de Windt zijn doelman bij de 
tweede paal en bij de tweede mo-
gelijkheid, waarbij de bal wel achter 
Eelco Zeinstra in het net belandde, 
stond schutter Clobus buitenspel 
en werd de treffer dus niet geteld. 
In het laatste kwartier kwam Samir 
Jebbar in het veld voor de moege-
streden Patrick Lokken en samen 
met Joshua Patrick hield hij de ver-
dediging van Hilversum bezig, zodat 
de bezoekers niet met volle kracht 
richting aanval konden denken. Zo 
hield Argon de wedstrijd goed on-
der controle en pakte daarmee de 
over het geheel zeker verdiende 
winst. Mede door het gelijkspel van 
AFC schuift de ranglijst weer heel 
dicht in elkaar, tussen nummer 1 en 
7 zit slechts 6 punten verschil, Ar-
gon heeft de afstand weten te ver-
kleinen tot 3 punten.

Argon zaterdag in Utrecht 
moeizaam naar winst
Mijdrecht - Argon heeft tegen 
de fusieclub Dos Holland Stichtse 
Boys Combinatie een moeizame 2-4 
overwinning behaald, met nog een 
kwartier op de klok stond de stand 
nog gelijk. In de slotfase kon Argon 
de overwinning als nog naar zich 
toe trekken.

Op het pas geopende nieuwe com-
plex met een prachtige grasmat wa-
ren de eerste aanvallende activitei-
ten voor Argon, een vrije trap van 
Mark Flapper werd een prooi voor 
keeper Van Beek en na een hoek-
schop van Kevin Blom kopte Albert 
Mens op de lat. Opnieuw uit een 
hoekschop van Blom was het twin-
tig minuten wel raak, nu kopte Youri 
van Adrichem in en de scheidsrech-
ter constateerde dat de bal de doel-
lijn had gepasseerd. 0-1. De thuis-
club liet zich niet in de hoek druk-
ken, Argondoelman Bas van Moort 
moest handelend optreden bij een 
kopbal van Jansen. Nadat Albert 
Mens na een half uur geblesseerd 
moest afhaken en Alan Doorson 
zijn plaats had ingenomen trok DH-
SC de stand gelijk, een slim boog-
balletje van Jan van Straalen verras-
te Van Moort 1-1. Na vijf minuten 
werd het zelfs 2-1 voor de gasthe-
ren, opnieuw kon Van Straalen pro-
fiteren van de niet goed staande Ar-
gon defensie. Maar de vreugde van 
de voorsprong duurde kort, nauwe-
lijks een minuut later trok Jimmy 

van Veen de stand weer gelijk, al-
leen voor keeper Van Beek koos hij 
de goede hoek. 2-2.

Weinig geluk
Na de thee was het aanvankelijk 
DHSC die aanspraak kon maken 
op een doelpunt, zo schoot de vrij-
staande De Kant naast, verdween 
een kopbal van Van Straalen in han-
den de Argondoelman Van Moort 
en moest hij van dichtbij enkele in-
zetten keren. René Legters was de-
ze middag weinig gelukkig in de af-
werking, hij schoot over en kopte na 
een hoekschop naast. Na twee wis-
sels, Ronald Hijdra en Niels de Wildt 
kwamen in het veld voor Levering 
en Legters, was het een kwartier 
voor tijd Youri van Adrichem die zijn 
inzet in eerste instantie door doel-
man Van Beek zag gekeerd, in de 
rebound mikte Van Adrichem wel 
langs de sluitpost 3-2.

Hevige protesten van de gastheren 
waren het gevolg, er zou zijn ge-
duwd en in een eerdere situatie bui-
tenspel zijn geweest. Scheidsrech-
ter Stein voelde zich in woord en 
gebaar ernstig bedreigd en gaf een 
speler z’n tweede gele kaart en een 
andere direct rood.

Na een afkoelingsperiode en tegen 
negen man kon Argon vlak voor tijd 
middels een diagonale kopbal van 
Niels de Wildt de zege veilig stellen.

Atalante dames D1 wint 
door vechtlust
Vinkeveen – Dames 1 van V.V. Ata-
lante moest afgelopen vrijdag spe-
len tegen de als tweede geplaatste 
LOVOC D1 uit Loosdrecht. Het team, 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame, had de 
vorige wedstrijd in Almere goed af-
gesloten met een overwinning.
Het team van trainer/coach Sjaak 
Immerzeel moest het deze wedstrijd 
nog steeds doen zonder de gebles-
seerde Marleen Sondermeijer en 
zonder Suzanne Heijne. Daardoor 
had Atalante nog maar één wis-
sel op de bank zitten die avond en 
moest het doen met minder aanvals-
kracht. 

De eerste set werd er gespeeld met 
Irma Schouten op de plaatst van 
spelverdeelster. Op midden stonden 
Carin van Tellingen en Loes Kuijper, 
op buiten speelden Astrid van de 
Water en Mirjam van der Strate. Op 
de libero positie stond Marlieke Smit 
en de diagonaal positie werd inge-
nomen door Nancy Lyten.

De wedstrijd werd begonnen met 
frisse moed. Er werden al snel en-
kele punten gescoord aan de zijde 
van Atalante. Atalante leidde lang 
de wedstrijd maar verloor de con-
centratie, waardoor de tegenstan-
ders de kans kregen om terug te ko-
men. Hierna werd het te rommelig 
aan de kant van Atalante en werd er 
niet genoeg gebruik gemaakt van de 
gaten bij de dames van LOVOC.

Hierdoor kwamen de dames van 
LOVOC langszij en lieten de dames 
van Atalante de koppen teveel zak-
ken. Met een wissel van de diago-
naal werd er nog een opening ge-
zocht om te scoren met Irma Schou-
ten. Helaas konden de dames van 
Atalante zich niet meer terugher-
winnen in de wedstrijd en verloren 
de set met 25-21.
Feller
De tweede set werden de dames van 
Atalante feller, er moest nu wat ge-
daan worden. Deze set moest wor-
den gewonnen. Weer begonnen de 
dames van Atalante heel goed en 
liepen met een kleine voorsprong 
uit op de tegenstanders. Helaas kre-
gen de Atalanter dames meet te-
genstand aan het net door een dicht 

blok van de LOVOC dames. Hierdoor 
bleven veel punten uit en moesten 
de dames van Atalante veel punten 
inleveren bij de tegenstanders. Een 
peptalk van coach Sjaak Immerzeel 
bracht weer even de vechtlust terug. 
De dames moesten zich voor 100% 
gaan inzetten en veel gevarieerder 
spelen. Heel langzaam ging het be-
ter en kwamen ze terug. Maar wan-
neer de dames van Atalante de 20 
gepasseerd zijn, ging het weer mis. 
De laatste punten konden de dames 
niet binnen halen en werd de set 
alsnog nipt verloren met 25-23.

De derde set werd in dezelfde for-
matie gestart en liet eenzelfde spel-
beeld zien. Aan het begin van de set 
werden genoeg punten gehaald en 
werd er lang met een kleine voor-
sprong gespeeld. Aan het eind van 
de set zakte de Vinkeveense dames 
weer in, coach Immerzeel probeerde 
via een wissel (Janine voor Nancy) 
even het tij te keren.

Hierdoor werd de hoop van de da-
mes vergroot door de aanvalskrach-
ten van Irma Schouten. Een aan-
tal punten werden gescoord. Daar-
na stond het blok van de tegenpartij 
weer op scherp en werden veel pun-
ten binnen de lijnen van Atalante 
gescoord. Het niet kunnen afmaken 
van de ballen en de frustraties die 
daardoor loskwamen, heeft deze set 
parten gespeeld. Ook deze set werd 
door Atalante verloren met 25-22.

Laatste punt
De vierde set, dan maar de laatste 
punt binnen halen! De dames van 
Atalante zetten alles op alles om de-
ze punt binnen te gaan halen. Met 
een rommelige set maar met een 
groot portie vechtlust kwamen de 
dames vooruit.

Lang bleven ze dicht bij het pun-
ten aantal van LOVOC staan. Aan 
het einde van de set kwamen de da-
mes goed terug en gaven de punten 
niet meer zo snel weg. Door goede 
tactische time-outs van coach Sjaak 
Immerzeel werd geprobeerd om het 
team van LOVOC te verwarren. Uit-
eindelijk  was het de dames met hun 
vechtlust gelukt om de vierde en 
laatste set te winnen met 28-26.

CSW ruim langs HCSC
Wilnis - CSW heeft een ruime over-
winning geboekt op HCSC uit Den 
Helder. De Wilnissers wisten vooral 
in het tweede bedrijf de score ruim 
op te voeren.
De start van de tweede periode en 
de goede wedstrijd van HCSC vori-
ge week waren signalen voor CSW 
om scherp en agressief van start te 
gaan. Het eerste kwartier was het 
echter zoeken voor het team van 
trainer Van den IJssel. In het veld 
werd gezocht naar de juiste organi-
satie om het verassend aanvallende 
HCSC te bestrijden.

Daar waar CSW wel het meeste bal-
bezit had wist HCSC gevaarlijk te 
worden met de twee snelle spitsen. 
Een kopbal voorlangs en een bui-
tenspeldoelpunt voor de gasten uit 
Den Helder waren serieuze waar-
schuwingen voor een slordig spe-
lend CSW. HCSC speelde ver van 
het eigen doel af waardoor het kop-
pel Cabeza / Wijngaarden regelma-
tig buitenspel werden gezet.

Toch kwam CSW halverwege de eer-
ste helft op een 1-0 voorsprong. Een 
wederom te diepe bal kon door de 
uitlopende keeper van HCSC maar 
half worden weggewerkt waar-
door De Kuijer met een schitteren-
de boogbal de keeper kon passeren. 
Door dit doelpunt en een omzetting 
achterin kwam er meer rust en con-
trole in het spel van CSW. Het mid-
denveld werd vaker gevonden en 
net voor rust werd er een gevoeli-

ge tik uitgedeeld door CSW door de 
2-0 te maken. De ingezakte Cabe-
za wist met een schitterende pass 
De Kuijer te bereiken aan de ande-
re kant van het veld. De Kuijer wist 
vervolgens een mooie pass te geven 
bij de tweede paal waar de doorge-
lopen Cabeza de 2-0 binnen wist te 
koppen.

Genadeklap
De 2-0 net voor rust bleek in de 
tweede helft de genadeklap te zijn 
voor de bezoekers. CSW domineer-
de vanaf het begin van de tweede 
helft met goed voetbal en een goe-
de verdedigende organisatie. Kan-
sen bleven dan ook uit voor de be-
zoekers. CSW denderde door naar 
een ruime overwinning. De 3-0 was 
een mooie combinatie tussen het 
koppel Cabeza / Wijngaarden. Ca-
beza stapte ter hoogte van de mid-
denlijn over de bal heen zodat Wijn-
gaarden met zijn snelheid kon pro-
fiteren van de ruimte achter de ver-
dediging van HCSC: 3-0. Uiteinde-
lijk wist CSW de score uit te bouwen 
met maar liefst een verschil van acht 
doelpunten. Doelpuntenmakers wa-
ren De Kuijer, Wijngaarden en de in-
gevallen Michel Zeldenrijk. De spits 
uit Kockengen haalde een optimaal 
rendement. In zijn 25 minuten gebo-
den speeltijd tekende hij voor maar 
liefst drie goals. 
Een mooie overwinning voor de Wil-
nisse promovendus. CSW voert de 
ranglijst aan met 22 punten uit ne-
gen wedstrijden.

Dames Veenland maken 
het SAS moeilijk
De Ronde Venen - In de 3e klasse 
namen de volleybalsters van Veen-
land Wilnis het in Sporthal de Scheg 
te Uithoorn op tegen koploper SAS.  
Veenland staat met één wedstrijd 
minder gespeeld zesde, maar dit 
gegeven betekende niet dat SAS 
het makkelijk had tegen de Wilnis-
se dames.

In de eerste set ging het aanvanke-
lijk gelijk op. Er werd goed verde-
digd aan beide zijdes wat resulteer-
de in diverse lange rally’s.

Wat slordigheden bij Veenland 
maakte dat SAS uitliep en de eer-
ste set won met 25-16. In de twee-
de set kwam Veenland voor te staan, 
mede door een goede serie services 
van Brenda Peters. SAS vocht zich 

echter terug en aan het einde van 
de set werd het zeer spannend. Uit-
eindelijk won SAS deze set met 27-
25 en was er teleurstelling aan Wil-
nisse kant.
In de derde set nam Veenland direct 
het voortouw en hoewel SAS steeds 
aardig dichtbij kwam, wisten de da-
mes van coach Kees Ruiter de voor-
sprong vast te houden. Verdient ging 
deze set naar Veenland met 22-25. 
Ook in de vierde set maakte Veen-
land het SAS zeer moeilijk en een 
vijfde beslissende set hing in de 
lucht. Maar bij 24-24 maakte Veen-
land de fouten en wederom ging 
er een set naar de Uithoornse club 
(26-24). Een overwinning voor SAS 
met 3-1 was het resultaat, maar wel 
een overwinning die de koploper 
niet aan is komen waaien. 

BC De Paddestoel 2 pakt 
de koppositie
De Ronde Venen - Door een rui-
me 7-2 overwinning op Dio 1 heeft 
De Paddestoel 2 de eerste plaats te 
pakken. Het team van kopman Pim 
de Jager is in vorm en verslaat el-
ke tegenstander met groot verschil. 
Naast Pim de Jager zijn Cock Ver-
wer, Sjoerd van Agteren, Jim van 
Zwieten (zie foto) en Robert Daal-
huizen de vaste krachten die voor 
de goede resultaten zorgen.
In speelweek 11 was de kortste 
partij voor Cor Ultee in 21 beurten. 
John Beets had met 26 caramboles 
= 23,64% de hoogste serie van de 
week. APK Mijdrecht 1 won met 7-2 
van De Kromme Mijdrecht 2. Cor Ul-
tee gaf het goede voorbeeld door in 
21 beurten Adrie van Yperen te ver-
slaan. Rene Hoogenboom had maar 
22 beurten nodig om Herman van 
Yperen aan zijn zegekar te binden.
De Paddestoel 2 was met 7-2 dui-
delijk beter als Dio 1. Bert Dijks-
hoorn redde de eer voor zijn team. 
Paul Schuurman zakte na een sterke 
start ver terug en verloor ruim van 
Pim de Jager. De Merel/Heerenlux 
2 verloor verrassend met 2-7 van 
De Kuiper/van Wijk. Kees de Zwart, 
Michael de Kuiper en Rob ten Den 

zorgden voor de punten. De Me-
rel/Heerenlux 3 was met 7-2 veel te 
sterk voor Stieva Aalsmeer. Wil Bou-
weriks zorgde voor de enige pun-
ten van zijn team door winst in een 
spannende partij tegen Caty Jansen. 
Cens 1 was met 0-9 geen partij voor 
De Schans. John Beets had met de 
hoogste serie van de week en winst 
in 25 beurten op Desmond Driehuis 
een groot aandeel in de winst van 
zijn team.
De Paddestoel 3 verloor met 0-
9 geflatteerd van Dio 2. Ralp Dam 
kwam maar 5 punten en Michel Bak 
slechts 1 carambole tekort tegen 
Hennie Hoffmans en Hennie van ’t 
Hul.  De Merel/Heerenlux 1 zag APK 
Mijdrecht 2 met een 3-6 overwin-
ning vertrekken. De mooiste partij 
was tussen John Vrielink en Bobby 
de Boer. Na 23 beurten feliciteerden 
ze elkaar met een gelijkspel.
De Merel/Heerenlux 4 was met 7-2 
de baas over De Paddestoel 1. 
Stand:
1. De Paddestoel 2 61 punten
2. Merel/Heerenlux 4 58 punten
3. Dio 1 57 punten
4. Dio 2 55 punten
5. De Schans 53 punten
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Op de foto spelers van links naar rechts: Isa, Marjolein, Marc, Jim en Jennifer 
Coaches Gerben en Lisanne

Atlantis F1 redt het niet
Mijdrecht - De eerste wedstrijd van 
het  korfbal zaalseizoen trad Atlan-
tis F1, gesponsord door Albert van 
Dijk, aan tegen De Vinken F1 uit 
Vinkeveen, een heuse streekderby 
dus. De vaste coaches waren ver-
hinderd c.q. ziek, dus Sandra mocht 
voor deze keer de honneurs waar-
nemen. Na 4 minuten gespeeld te 
hebben, scoorde Jennifer het eerste 
doelpunt voor Atlantis. Er werd een 
spannend spel gespeeld. Via een in-

worp werd er nog een kans gecree-
erd, maar helaas, die wilde net niet 
de korf in. Daarna kwamen De Vin-
ken terug,  de eerste goal zat er am-
per in of de tweede lag ook al in de 
korf. De wedstrijd golfde op en neer, 
er lagen aan beide kanten veel kan-
sen te wachten, maar geen enke-
le werd meer benut. De eindstand 
bleef 1-2. De daaropvolgende straf-
worpen ronde was volledig voor At-
lantis, die werd gewonnen met 5-1.

Argon speelt slecht maar 
wint wel
Mijdrecht - In een matige wedstrijd 
heeft Argon gewonnen van Kocken-
gen, pas na een uur spelen, toen 
Argon voor de tweede maal scoor-
de leek Kockengen geslagen. Vlak 
voor tijd werd het uiteindelijk 3-0 en 
daarmee was de vijfde overwinning 
op rij een feit.

Snelle openingsgoal
Al na vier minuten kwam Argon op 
voorsprong, een voorzet van Adil 
Kamil, waarbij de doelman van Koc-
kengen niet ingreep, werd door You-
ri van Adrichem bij de tweede paal 
ingekopt 1-0.
Wie dacht dat deze snelle treffer 
een op maat was voor het verdere 
verloop van de wedstrijd kwam be-
drogen uit. Argon speelde slordig 
en te gehaast en kon in de eerste 
helft maar weinig vat op het spel van 
Kockengen krijgen. Slechts een paar 
mogelijkheden waren er, zo kopte 
Van Adrichem naast, en schoot van 
Veen over. Kockengen kwam niet 
verder dan schot dat doelman van 
Moort over de lat tikte.

De tweede helft
De tweede helft was het eigenlijk 
éénrichtingsverkeer naar het Koc-
kengendoel maar de keeper kon 
dank zij de onnauwkeurigheid van 
de Argonaanvallers lang op de been 

blijven. Zo redde hij met de voet bij 
een inzet van Youri van Adrichem, 
werd een schot van Alan Doorson 
geblokt en mikte Kevin Blom na een 
hoekschop op de kruising. Toen Mi-
chael Levering z’n schot ook on-
schadelijk werd gemaakt was het na 
ruim een uur spelen wel raak, weer 
een goede hoekschop van Kevin 
Blom kon nu door Jimmy van Veen 
worden opgepikt die tenslotte voor 
de 2-0 zorgde. Kockengen speelde 
inmiddels met tien man vanwege 
een rode kaart en toch had Argon 
nog moeite om ruim afstand te ne-
men, Niels de Wildt zag de doelman 
in de weg staan, Mark Flapper z’n 
inzet werd met de voet gekeerd, ook 
werd in weer een rommelige situatie 
de bal van de doellijn gehaald. Pas 
enkele minuten voor tijd kwam er 
dan toch de gewenste opening, een 
pass van Justin Eindhoven bereikte 
Jimmy van Veen die vervolgens met 
een fraaie actie voor de 3-0 zorgde. 
Kockengen kwam in de tweede helft 
niet verder dan een paar afzwaaiers 
en het was aan het slordige spel van 
Argon te danken dat het lang span-
nend bleef.

Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
en in Ouderkerk, het speelt daar een 
inhaalwedstrijd die eerder vastge-
steld stond op 5 september.

Atlantis 1 zegeviert in 
Alkmaar
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door de Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 haar eerste 
zaalwedstrijd tegen DSO in Alk-
maar. Beide ploegen troffen elkaar 
eerder dit seizoen op het veld, dit 
duel werd gewonnen door Atlan-
tis met 11-7. Het team van Atlantis 
heeft met de overgang naar de zaal 
een enkele wijziging ondergaan. In 
verband met blijde omstandighe-
den is Sandra Gortenmulder komen 
te spelen op de plek van Kim Stolk. 
Na een ruime oefenperiode  kon vol 
vertrouwen begonnen worden aan 
de wedstrijd tegen DSO. Atlantis 
kon rekenen op een zeer goed ge-
vulde reservebank en de steun van 
een enkele supporter die was afge-
reisd naar Alkmaar. 
Beide ploegen begonnen scherp 
aan de wedstrijd en leken goed aan 
elkaar gewaagd. Atlantis opende 
de score door een goede actie van 
Mark Goverse, waarna de stand tot 
aan de rust gelijk opging. De twee-
de helft van de wedstrijd werd be-
gonnen met een stand van 7-7. Na 

rust scoorde DSO een afstand-
schot waardoor de ploeg uit Alk-
maar op voorsprong kwam. Atlantis 
wist echter met uitgekiend aanvals-
spel de voorsprong over te nemen 
en gaf deze niet meer uit handen tot 
en met het einde van de wedstrijd. 
In de laatste fase van de wedstrijd 
bracht coach Mark van den Brink 
Melissa van der Stap en Tamara 
Gortenmulder in de ploeg. Aan de 
zijde van DSO ontvingen twee spe-
lers tweemaal een gele kaart, waar-
door zij met ‘rood’ van het veld wer-
den gestuurd. Dit alles beïnvloedde 
het uitstekende samenspel van At-
lantis echter niet. Het eindsignaal 
klonk met een stand van 12-19 op 
het scorebord: een ruime, welver-
diende overwinning voor de Rabo-
bankploeg uit Mijdrecht.   

Komende zaterdag speelt Atlantis 
1 geen wedstrijd. Wij hopen u ech-
ter te verwelkomen als toeschouwer 
bij de wedstrijd van Atlantis 2, om 
18.15 uur in sporthal de Phoenix te 
Mijdrecht.

Atalante D2 mist scherpte 
en verliest
Vinkeveen - Vrijdag 6-11 speel-
de Oudenallen-Haaxman D2 uit in 
Nieuw Vennep De eerste paar ral-
ly’s liepen niet lekker. Het was on-
wennig en stroef en er was weinig 
kordate pit. De pass liep niet lekker 
en kwam die wel dan was het aan 
het net rommelig en was het geluk 
ook al niet vaak mee. In het twee-
de deel kwam de Vinkeveende equi-
pe terug maar de achterstand was 
te groot en met 21-25 verloren ze 
de eerste set. Zo dat was weer even 
met de neus op de feiten na 3x een 
4-0 op rij. De VHZ dames speelden 
gewoon lekker, hadden een goede 
aanval en stonden overal. 

In set 2 stond de Oudenallen-Haax-
man ploeg rap op grote achter-
stand, 7-0. Met een dubbele wissel 
zetten ze een andere richting in en 
het leek te werken. Maar ondanks 
de goede inhaalrace bleef de ser-
vice en rally pass beneden peil, het 
kon gewoon beter en ook de reac-
tie bij onverwachte dingen was er 
niet voldoende. De scherpte was 
echt minder na een paar makkelijke 
wedstrijden. Inge Bakker was nog 
wel de enige die verschillende ver-

rassende ballen van de grond haal-
de. Eindstand 15-25. 
Toch zat er een strohalm in, het ging 
beter draaien, het was meer solide 
en de derde set liet een gelijk op-
gaande strijd zien. Er kwam meer 
duidelijkheid in het spel er werd 
goed geroepen en mooi overgeno-
men: 23-25 winst! Voort met de vier-
de set. Wederom gelijk op aan het 
begin maar voorbij de 10 was het 
vooral VHZ dat het voortouw nam. 
Ondanks time-outs en wissel lukte 
het net aan niet en met 21-25 verlo-
ren groengele dames de laatste set. 
Daarmee zijn ze echt weer met de 
beide voeten op de grond en met de 
neus op de feiten gedrukt. Vorig sei-
zoen verloren ze dan wel de meeste 
wedstrijden maar er was bijna altijd 
een pittige gelijk opgaande strijd. 
Nu werd er stijfjes en met te wei-
nig pit gespeeld, de Vinkeveensen 
kwamen niet in hun spel. Om met 
Henk Gemser te spreken, dat kan 
beter! Vrijdag 13-11 spelen de da-
mes tegen de nummer 1 Roda. Sa-
men met VCH en VHZ lijkt de Vinke-
veense ploeg een kwartetje te vor-
men dat voor de top 4 van de com-
petitie gaat.

Argon niet voorbij 
Hollandia
Mijdrecht - De succesvolle serie 
van Argon is in Hoorn niet van een 
vervolg voorzien, aan de immer win-
derige IJsselmeerkust werd met 1-
1 het einde bereikt. De openingsfa-
se was voor Argon, dat beter start-
te en al na zes minuten pech had, 
toen Anton den Haan op aange-
ven van Michael van Laere uit kon 
halen, maar zijn harde schot op de 
kruising zag eindigen. Patrick Lok-
ken zag na een klein kwartier de bal 
uit zijn vrije trap net over de dwars-
ligger verdwijnen, terwijl enkele mi-
nuten later Frank Verlaan zijn uit-
haal na een slecht weggewerkte 
vrije trap via een verdedigend been 
ook al over het doel zag gaan. Ook 
een mogelijkheid voor de uitbre-
kende Anton den Haan kon vanwe-
ge een zwakke voortzetting de voor-
sprong niet brengen, dus was het 
des te verrassender dat de thuis-
ploeg na 24 minuten de wedstrijd 
op zijn kop wist te zetten. Vanaf de 
linkerkant mocht Pengel te vrij een 
voorzet van zijn voet laten vertrek-
ken, waarna spits Robert in het kop-
duel wel erg eenvoudig kon winnen 
van Nicolai Verbiest en Eelco Zein-
stra kansloos was op de bal, die in 
de uiterste hoek verdween, 1-1. 
Deze goal bleek een remmend effect 
op Argon te hebben, want het over-
wicht zakte weg en de strijd werd 
gelijk opgaand, mede vanwege ve-
le foute inspeelpasses van beide zij-
den. Kort na zijn treffer was Robert 
nogmaals gevaarlijk, maar zijn in-
zet eindigde op de voeten van Eel-
co Zeinstra. Pas in de slotfase kwam 
Argon weer enkele malen dreigend 
door, maar eerst mikte Joshua Pa-
trick in het zijnet en toen dezelfde 
speler in blessuretijd er alleen van-
door ging en door Duijn onderuit 
werd getrokken, weigerde scheids-
rechter Witlox de enige juiste straf 
uit te delen, in plaats van een straf-
schop (en de bijbehorende rode 
kaart) verkoos hij gewoon maar niet 
te fluiten.

Uitval
Na rust zocht Argon de aanval, waar 
Hollandia op de uitval ging gokken. 
Dat leverde na 55 minuten een kans 
op voor Pengel, maar diens inzet 
ging voor het doel langs. Even la-
ter leek Duijn over het been te gaan 
bij Jeroen Westera, maar waar ie-
dereen een fluitje voor een over-
treding verwachtte, kreeg Duijn de 
gele kaart voorgehouden voor een 
fopduik. Mogelijk compenseerde de 
leiding daarmee de misser vlak voor 
rust. Voor het overige wist de thuis-
ploeg weinig gevaar te veroorzaken, 
maar wel konden ze lang ook Argon 
van gevaar afhouden.

De aanvallen werden te vaak af-
gebroken door passes, die niet de 
juiste maat hadden, terwijl voor de 
goal van Sijm de juiste scherpte ont-
brak. De Hoornse doelman hield zo-
wel Joshua Patrick en Patrick Lok-
ken van scoren af, maar moest zich 
een kwartier voor tijd toch gewon-
nen geven. In eerste instantie tik-
te hij de inzet van Patrick Lokken 
nog juist naast de verste doelpaal, 
maar uit de daaropvolgende hoek-
schop van Jeroen Westera wist Pa-
trick Lokken bij de tweede paal toch 
de 1-1 binnen te koppen. In het res-
terende kwartiertje waren de bes-
te mogelijkheden voor Argon, maar 
Patrick Lokken zag zijn voorzet door 
Sijm net voor de voeten van Jos-
hua Patrick weg gegraaid worden, 
terwijl de sluitpost ook al zijn kun-
nen moest tonen bij een kopbal van 
Sergio de Windt, die via het hoofd 
van een verdediger inkopte maar 
de boogbal werd door Sijm net 
voor de lat weggetikt. Met een kop-
bal van Anton den Haan in blessu-
retijd naast het doel van Hollandia 
en een vrije trap na vasthouden van 
Patrick Lokken, die wel een scrim-
mage, maar geen treffer meer ople-
verde, kwam het einde aan een niet 
hoogstaande maar wel spannende 
wedstrijd.

Mauri Cabeza scoort en Ronnie Hilhorst en Jay Klaas Wijngaarden komen 
hem feliciteren

CSW te sterk voor ZOB
Wilnis - CSW deed zaterdag goede 
zaken door zelf te winnen van ZOB 
en het zag de concurrenten Mar-
ken en Castricum tegen elkaar ge-
lijkspelen.
Op een moeilijk bespeelbaar veld 
was het CSW dat veelal in balbe-
zit was tegen ZOB dat zich ver te-
rug liet zakken. CSW werd totaal 
niet gehinderd in de opbouw van 
achteruit en het was dan ook zoe-
ken naar de vrije man op het mid-
denveld of het geven van een lange 
bal om de spitsen te bereiken. 
Zo kon Jay Klaas Wijngaarden zich 
ontdoen van zijn tegenstander en 
de bal prima meegeven op Mauricio 
Cabeza. Het schot van Cabeza ging 
echter rakelings naast. Even later 
een vrije trap van Cabeza die zomaar 
voor de voeten kwam van Vincent 
Wens die helaas het doel te hoog 
zocht. CSW bleef aanzetten en dat 
resulteerde na een minuut of twintig 
in een voorsprong. Ronnie Hilhorst 
zette voor vanaf links op Wijngaar-
den die prima via de grond inkopte. 
Aan de kant van ZOB kwam het ge-
vaar voornamelijk uit dode spelmo-
menten maar dat leverde voorals-
nog niets op. Wel kwam CSW goed 
weg toen een voorzet aan de spits 
voorbij ging en zodoende het gevaar 
werd geweken. CSW kwam nog voor 
rust op een makkelijke 2-0 voor-
sprong. Een vrije trap van ZOB werd 
door de lucht naar de rechtsback 
gespeeld die de bal niet kon contro-
leren. Wijngaarden ging er met de 
bal vandoor en met een prachtige 
lob verschalkte hij de keeper. Bijna 
werd de score nog voor rust uitge-
breid maar Stefan Baars stuitte op 
de prima keeper van ZOB. 

Meer ruimte
Na rust kreeg CSW de wind in de 

rug, was het ZOB dat iets meer naar 
voren ging spelen waardoor er voor 
CSW wat meer ruimte ontstond. 

Daarvan wist Cabeza prima te profi-
teren toen hij de bal ontving na een 
prima uittrap van Jordi Wens. Cabe-
za draaide zich knap vrij en ook hij 
scoorde schitterend met een prach-
tige lob. 
Aan de kant van CSW werd het spel 
daarna wat rommeliger en de ploeg 
was niet zuinig genoeg bij balbe-
zit. In die fase was het ZOB dat een 
paar aardige kansen kreeg. Uit een 
vrije trap kwam de bal via de paal 
gelukkig in de handen van Jordi 
Wens en een vrije schietkans ein-
digde naast het doel van Wens. Toch 
werd het 3-1 toen na moeizaam uit-
verdedigen de bal uit de kluts on-
houdbaar werd binnengeschoten. 
Hierna gaf CSW echter niets meer 
weg en het kreeg zelf nog volop de 
ruimte om de score uit te bouwen. 
Stefan Baars was dichtbij maar zijn 
pegel werd door de keeper tot cor-
ner verwerkt. De 4-1 kwam er uit-
eindelijk toch toen Edwin Milton de 
bal in het lege doel mocht schieten 
na prima voorbereidend werk van 
Cabeza. De score had nog hoger uit 
kunnen vallen bij schoten van Bak-
ker, De Graaf en Baars maar helaas 
lag of stond er steeds iemand in de 
baan van het schot.
Na het laatste fluitsignaal van de 
prima leidende scheidsrechter was 
iedereen toch wel dik tevreden met 
de 4-1 overwinning en vooral na het 
puntverlies van de naaste concur-
renten. 

Donderdagavond 19 november 
speelt CSW om 20.00 uur vriend-
schappelijk tegen Montfoort thuis 
en a.s. zaterdag is de ploeg vrij.

De Vinken laat punten in 
Vleuten
Vinkeveen - Na een gelijkopgaan-
de eerste helft heeft de Vinkeveen-
se korfbalformatie afgelopen zater-
dag in de tweede speelhelft niet vol-
doende scoringskracht gehad om 
het ontstane gaatje van vier doel-
punten te dichten. Het thuisspe-
lende Fiducia wist zo met 22-18 de 
wedstrijdpunten in huis te houden. 

Om en om
De Vinken begon de zaalcompeti-
tie met de volgende basisacht: Joy-
ce Kroon, Mariska Meulstee, Kelvin 
Hoogenboom en aanvoerder Pas-
cal Kroon (in de aanval) en Hele-
ne Kroon, Lisette Pauw (voor de zie-
ke Charita Hazeleger), Peter Koele-
man en Peter Kooijman (in de ver-
dediging).
Het eerste kwartier scoorden bei-
de teams om en om. Vrije ballen en 
strafworpen bepaalden in het begin 
het aanvalsbeeld. Na 4-4 ontstond 
het eerste gaatje voor de thuisploeg. 
Via tussenstanden van 8-8 en 10-
10 liep Fiducia vlak voor rust door 
twee strafworpen opnieuw uit: 12-
10 ruststand.

Defensief verlies
Na een gemiste Vinkeveense straf-
worp direct na rust waren de Vleu-
tenaren wel meteen weer op dreef. 
Zij liepen uit naar 14-10. Deze te-

genvaller konden de volgelingen 
van Siemko Sok niet meer goed ma-
ken. 
Opnieuw om en om scorend speel-
den beide teams gretig en stevig 
aanvallend de wedstrijd uit. He-
laas was het defensief van De Vin-
ken onvoldoende alert om de mooie 
score van achttien doelpunten tot 
winst te laten leiden. Met name de 
vele strafworpen die de Vinkenver-
dediging tegen kreeg deed hen de 
das om. 
Na tussenstanden van 19-13 en 22-
16 was het laatste woord nog wel 
aan De Vinken. Topscoorster Hele-
ne Kroon scoorde haar zesde tref-
fer vanaf de stip en Peter Koeleman 
maakte zijn vierde doelpunt door 
middel van zijn befaamde onehan-
der. Hij bracht hiermee de eindstand 
op 22-18.
De Vinkendoelpunten kwamen de-
ze wedstrijd uit handen van: Hele-
ne Kroon (6x), Peter Koeleman (4x), 
Kelvin Hoogenboom, Joyce Kroon, 
Mariska Meulstee (allen 2x), Pascal 
Kroon en Peter Kooijman (beide 1x).

Volgende week zaterdag 21 novem-
ber speelt De Vinken haar eerste 
thuiswedstrijd. Om 17.45 uur treedt 
de Fortisformatie aan tegen het 
Leidse Pernix in de sporthal van het 
Vinkeveense Dorpshuis.

HSV F2 Dendert door!
De Hoef - Na een zeer moeizaam 
eerste seizoen staan nu al veel 
puntje op de i. Of te wel de spe-
lers hebben hun plek gevonden on-
der de bezielende leiding van trainer 
en coach Ineke en Ron. Zo ook af-
gelopen zaterdag werd er weer ge-
wonnen nu van OSM uit Maarssen. 
Nauwelijks 2 minuten gespeeld en 

HSV stond al 0-1 achter. Maar toen 
kwam de ervaring van het eerste 
seizoen na boven. De mouwen wer-
den op gestroopt en de zegetocht 
na een uiteindelijke 11- 1 overwin-
ning werd ingezet. Volgende week 
moeten ze uit naar Muiderberg, en 
zoals u weet: Muiderberg uit, altijd 
lastig.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 10 november een gezellige 
koppelkaartavond gehouden. Met 
een goede opkomst werden An van 
der Meer met Frans Bierstekers eer-

ste met 5564 punten, 2e. Frederik en 
Herman Mulckhuyse met 5379 pun-
ten, 3e.Rob Achterbergh en Martien 
de Kuijer met 5297 punten, 4e. Edwin 
van der Schaft en Berto Blom met 
5223 punten, 5e. Ge van der Arend 
en Piet Versteegh met 4676 punten.
De troost prijs ging naar  Lien en 
Bob Versteeg met 3710 punten.



De Ronde Venen - Voor de vijfde 
maal op rij werd zaterdag 7 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 geniet een toene-
mende populariteit. Deze popula-
riteit mag voor een belangrijk deel 
worden toegeschreven aan de tel-
kens weer ontspannen en sportieve 
sfeer waarin wordt gestreden om de 
oogverblindende prijzen. Wat ook 
meespeelt is dat het toernooi zich 
inmiddels een vaste plek heeft ver-
worven op de buitengewoon druk-
ke schaakkalender. Steevast in de 
maand november is De Boei in Vin-
keveen het toneel van een spannen-
de schaakmiddag.
De jonge schakers in onze regio 
en de naburige schaakverenigin-
gen in Uithoorn en Loenen zetten er 
hun schaakklok ook al op gelijk. SV 
de Amstel was dit jaar met 8 spe-
lers vertegenwoordigd en het Loe-
nense Vecht en Ommelanden vaar-
digde 5 spelers af.  Maar ook Breu-
kelen, Woerden, Baambrugge wa-
ren present. De meest verre tocht 
ondernam niet Winnie de Poeh de-
ze keer, maar Alain van der Velden 
uit Deventer. Alain had op internet 
gegoogled  en zo het jaarlijkse toer-
nooi van Denk en Zet gevonden!

6 Jaar
Maar liefst 41 deelnemers namen 
zaterdagmiddag achter de borden 
plaats – met 6 jaar was Erik Oo-
men, de jongste telg van de Oo-
men-dynastie, van SV de Amstel uit 
Uithoorn de jongste deelnemer en 
Peter de Jonge (van Denk en Zet) 
was, hoewel zijn naam anders doet 
vermoeden, met 18 jaar de oudste 
deelnemer.
In vier uur tijd werkten de spelers 
acht speelrondes af. Door dit straf-
fe tempo werden er maar liefst 160 
partijen gespeeld. Het zal duidelijk 
zijn dat bij al deze partijen niet al-
leen tegen de menselijke tegenstan-
der werd gespeeld, maar dat de on-
verbiddelijk doortikkende schaak-
klok meer dan eens scherprechter 
was. Nu eens niet het beeld van in 
diep gepeins verzonden, op hun el-
leboog steunende (en kreunende) 
schakers, die pas na enkele minuten 
hun roerloze pose verlaten om dan 
toch eindelijk een zet te doen. Nee, 

de armen van de kinderen vlogen 
in hoog tempo van bord naar klok 
en weer terug. Fotograaf John van 
Berge had een korte sluitertijd no-
dig om de snelschakers goed te ver-
eeuwigen. Dat dit prachtig gelukt is 
bewijzen de foto’s bij dit artikel. Het 
complete fotoverslag is te bewonde-
ren op de website van “Denk en Zet 
– Advisor”  www.svdenkenzet.nl.

Geen geleerde
In dit verslag geen geleerde verhan-
delingen over allerhande openings-
theorieën waar niemand een touw 
aan kan vastknopen. Graag verwijs 
ik daarvoor naar de beruchte ope-
ningen van grootmeester Rabils-
ky (een creatie van Godfried Bom-
ans) die naar het schijnt zelfs stu-
diereizen naar Perzië ondernam om 
ter plaatse enkele Perzische varian-
ten te bezichtigen. Met een moor-
dend speeltempo van 10 minuten 
per persoon beklijven slechts los-
se fragmenten. Tijdens het toer-
nooi werd her en der met succes 
de Herdersmat op het bord geto-
verd, erg sneu voor het slachtoffer, 
maar een welkome langere pauze 
voor de witspeler. De snelle matva-
rianten waren erg populair, maar uit 
de mond van de echte deskundigen 
(de jeugdspelers zelf) vernam on-
dergetekende dat een Herdersmatje 
bij de lagere groepen nog wel kan, 
maar dat spelers uit groep A en B 
daar niet meer intuinen.
In groep A, met de oudste spelers, 
zegevierde Peter de Jonge. Het was 
daar een spannende strijd, de num-
mers 2 en 3 volgden op korte af-
stand. Peter was dolblij, want na de 
verrassende nederlaag in de twee-
de ronde tegen Martin Meijer uit 
groep D, had hij dit niet meer ver-

wacht. Ook spannend was het in de 
B-groep waar Matthijs Meijers de 
concurrentie een haf punt te slim af 
was. In de C-groep won Paul Oomen 
uit Uithoorn soeverein. De winnaar 
van 2007 en 2008 liet ook dit jaar de 
concurrentie met ogenschijnlijk ge-
mak achter zich. Winnaar van groep 
C, maar ook toernooiwinnaar met 7,5 
punt. Dat leverde hem dit maal de 
fraaie digitale schaakklok als jubi-
leumprijs op. Alleen tegen de win-
naar van de B-groep Matthijs Me-
ijers, liet Paul in de vierde speelron-
de een half puntje liggen. 
In de groepen D, E en F wonnen 
respectievelijk Koen van Steen-
beek (Woerden),  Job de Jong (Loe-
nen) en Alain van der Velden (De-
venter) die daarmee zijn verre tocht 
fraai beloond zag. Alle uitslagen en 
tussenstanden kun je nakijken op 
www.svdenkenzet.nl. 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking kreeg deze jubile-
umeditie een extra feestelijk tintje. 
De bekers waren nog een tikkeltje 
fraaier dan voorgaande jaren, de di-
gitale klok voor de toernooiwinnaar 
mocht er wezen, maar de poedel-
prijzen voor de zes hekkensluiters 
kwamen als een grote verrassing 
uit de hoge hoed. Deze zes kunnen 
in de voorbereiding voor het zesde 
toernooi in 2010 een jaar lang op de 
computer de strijd aanbinden met 
een jeugdversie van het schaakpro-
gramma Fritz.  
Dus: volgend jaar, dezelfde plaats, 
omstreeks dezelfde tijd? Dat lijkt al-
le vrijwilligers die meewerkten aan 
het jeugdschaaktoernooi een pri-
ma plan. Ook veel spelers lieten zich 
spontaan ontvallen, volgend jaar 
weer van de partij te zijn. 

Regio - Op 8 november hebben 7 
Veenlopers de klassieke marathon 
van Athene volbracht.
Na een initiatief van trainer Pe-
ter van Adrichem in mei 2009 werd 
rondom de vakantieperiode het trai-
ningschema opgepakt. Voorafgaand 
aan een marathon wordt er  veel 
trainingsarbeid verricht en heel veel  
kilometers  gemaakt.  Schema´s 
werden besproken en onder inspi-
rerende leiding werd er enthousi-
ast getraind. De lopers zijn Henny 
Buijing, Johan Baas, Mark Baas, Jos 
Snel, Kees Dirkson, Hans Leeuwe-
rik en Frans Bosman. Helaas moest 
initiator Peter van Adrichem van het 
lopen  afzien door een vervelende 
blessure,  wel ging hij mee ter on-
dersteuning wat erg op prijs gesteld 
werd. 
De oorsprong van de marathon gaat 
terug naar 490 v Chr. Bij het plaatsje 
Marathon overwonnen de Atheners  
drie maal zoveel Perzen. Daarna liep 
de soldaat Philippides snel naar 
Athene om de zege te melden. Dat 
is wat de traditie vertelt. Dit en an-
dere individuele drijfveren maakten 
de uitdaging  voor een aantal Veen-
lopers in dit jubileum jaar (de ver-
eniging bestaat 25 jaar) compleet.
Over dit parcours werd ook in 2004 

de Olympische marathon gelopen.
Op de dag zelf regent het, waar het 
de voorgaande dagen zonnig en 
zelfs nog (te) warm was, is het nu 
15 gr. en nat.  Op zich een uitste-
kende looptemperatuur. Exact om 
09.00 klinkt het startschot. De regen 
wordt minder en om ca 10.30 wordt 
het droog, 

Omhoog
Op dat tijdstip is de zwaarte van het 
parcours al goed merkbaar, vanaf 
km 8,5 tot km 32 gaat het vrijwel al-
leen maar omhoog met alleen in km 
17 een wat langere afdaling.
Vanaf km 32 loopt het parcours ge-
leidelijk naar beneden maar de 
meeste kracht is dan uit een ieders 
benen. De vele trainingsarbeid be-
taalt zich uit, de Veenlopers zijn in 
staat goed tempo vast te houden. 
Dat vertaalt zich in goede tijden  en 
opmerkelijke resultaten.
De finish is in het oude Olympisch 
stadion van 1896 dat is een enorme 
ervaring om hier te finishen.
Johan Baas is de snelste Veenloper 
in 3 u. 11 min.  48 sec. hij wordt 7e 
in de categorie 50-54 jaar op een to-
taal van 320 lopers
Mark Baas volgt in 3 u. 31min. 44 
sec. en wordt 148e van de 885 in zijn 

categorie senioren onder 35.
Kees Dirkson in 3 u. 32 min. 36 sec.  
hij wordt 65e van de 462 in cat. 45-
49 Frans Bosman in 3 u. 43min. 8 
sec. hij wordt 26e van de 262 in cat. 
55-59 Jos Snel in 3 u. 47 min. 21 sec. 
hij wordt 12e van de 123 in cat. 60-
64 Henny Buijing in 3 u. 56 min. en 
58 sec. hij wordt 111e van de 320 
in cat. 50-54  Hans Leeuwerik in 4 
u. 25 min. en 28 sec. hij wordt 15e 
van de 46 in cat. 65-69. De GPS sy-
stemen leren achteraf dat het hoog-
te verschil 437 meter was. Daarmee 
kan deze marathon bestempeld 
worden als zeer zwaar. Voor Kees 
Dirkson en Frans Bosman beteke-
nen de gelopen tijden een clubre-
cord in hun categorie.
Na alle inspanningen is het dan 
goed rusten en nog een paar da-
gen van Athene genieten om daar-
na weer huiswaarts te keren. Een 
bijzonder evenement. De vereniging 
de Veenlopers,die dit jaar 25 jaar be-
staat, organiseert de 22e november 
voor haar leden een estafette loop 
door de Ronde Venen die langs een 
aantal plekken voert uit de historie 
van de vereniging. Start is om 14.30 
uur op recreatieterrein de Bosdijk, 
de finish rond 16.30 uur bij de Me-
ijert in Mijdrecht.
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Hertha E3 wint weer bij 
de buren
Vinkeveen - Op dit keer een nor-
maal tijdstip moesten we uit naar 
Wilnis om tegen de plaatselijke CSW 
E5 te voetballen, de weergoden wa-
ren ons op dat moment nog gun-
stig gezind, alleen was ik een niet 
geheel onbelangrijk onderdeel van 
de voetballerij vergeten nl; de bal-
len en de waterzak, dus rechtsom-
keert en halen.  
Ja, beste lezers, wanneer je voor het 
eerst bij het omkleden in de kleed-
kamer van de E3 van Hertha terecht 
komt zou je niet denken dat je hier 
bij een voetbalploeg betreft, je zou 
eerder denken aan een kippenhok, 
tjongens wat waren ze weer en-
thousiast.
Voor het eerst dit seizoen waren we 
compleet en was er een fototoestel 
in de buurt zodat we na vele verzoek 
op de gevoelige plaat werden vast-
gelegd.
Hoewel de eerste minuten nog werd 
afgetast en CSW druk zette bij on-

ze jongens, was het toch Hertha die 
met een prachtige aanval, via Mar-
tijn vanaf eigen helft, Lars de diep-
te instuurde die op zijn beurt de bal 
croste voor het doel zodat Andy de 
bal voor het intikken had.

De Herthanen hadden op dat mo-
ment het beste van het spel, raak-
ten af en toe een latje of paal, maar 
moest alert blijven op de aanvallers 
van CSW die er af en toe gevaarlijk 
uitkwamen, het was een opluchting 
toen Tim met een van zijn “pegels” 
de ruststand op 2 - 0 kon zetten.

Buien
Mede door de omstandigheden in 
de tweede helft (hoosbuien en zij-
wind) was het niet de beste wed-
strijd van de Vinkeveners en liepen 
de combinaties nogal stroef, daar-
bij in aanmerking genomen dat het 
behoorlijk waardeloos wisselen is 
met 3!! wissels en een wisselpapier-

tje dat door de regen nogal snotte-
rig werd, kon het niet uitblijven dat 
we een doelpunt tegen kregen en in 
de problemen kwamen.
Bas kopte in de stromende regen 
zijn bril ook nog van zijn hoofd, liet 
twee tegenstanders weglopen om 
zijn bril van de grasmat te redden 
en kwam nog net op tijd om de kans 
van de CSW-ers om zeep te helpen.
Rik was vandaag de man van de 
wedstrijd met geweldige reddin-
gen en in de tweede helft een re-
genboog als een aureool boven zijn 
hoofd, toen de bal op de lat spatte.
De wedstrijd zat vol spanning, maar 
Sam besliste de wedstrijd met een 
pegel dwars door het (oude) net, 
waardoor het even duurde voordat 
de scheidsrechter de goal terecht 
aan ons toekende en de einduitslag 
3 – 1 werd voor Hertha.
Het was misschien niet onze beste 
wedstrijd, maar het resultaat smaak-
te goed in het Wilnis.

5e Jeugdschaaktoernooi 
sportief succes

Clubrecords voor Kees 
Dirkson en Frans Bosman

Zumba met Petra
De Ronde Venen - Het kan je niet 
zijn ontgaan dat Nederland in de ban 
is van een nieuwe rage, de Zumba. 
Ook dansdocente Petra Roelofsen is 
helemaal in de ban van de Zumba. 
Zij is officieel gecertificeerd Zumba 
docente en mocht ook al een paar 
fantastische masterclasses volgen 
van de Zumba specialisten die  uit 
Amerika worden ingevlogen.
Zumba is dans èn fitness op Latijns-
Amerikaanse en internationale  mu-
ziek. Deze combinaties verzekeren 
jou van een super dynamisch, op-
windend en effectief uurtje actie!!!
De Zumba formule combineert 
snelle en langzame ritmes en be-
wegingen, waardoor je lichaam he-
lemaal in vorm komt en je tegelijk 
een supergoeie cardio- en spiertrai-
ning doet. De Zumba passen zijn vrij 

makkelijk te volgen en ongemerkt 
krijg je met Zumba een mooi ge-
spierd lichaam. Dit komt doordat het 
een fantastische training is voor de 
billen, benen, armen, romp en buik-
spieren en niet te vergeten je hart!!!
Je hoeft echt niet te kunnen dan-
sen om de Zumba lessen te volgen. 
Tijdens Zumba wordt namelijk zo’n 
een lekker feestelijk sfeertje gecre-
eerd dat ook cursisten die nog nooit 
hebben gedanst of gesport, de kans 
krijgen om iets nieuws uit te probe-
ren. En de ware dansers en spor-
ters onder ons genieten echt van 
de snelle work-out op opzwepen-
de muziek.

Partner
Zumba is voor dames en heren en je 
hebt voor Zumba geen partner no-

dig! Het enige wat je nodig hebt om 
aan de les mee te doen is sportkle-
ding en -schoenen, een flesje sport-
drank of water en een handdoek! En 
uiteraard een goed humeur en en-
thousiaste inzet!

Heren en jonge meiden/dochters  
kunnen dus ook mee doen!!! Zum-
ba is dan ook prima om eens sa-
men met partner of dochter iets te 
ondernemen en aan de conditie en 
het ritmegevoel te werken. Uiter-
aard worden de lessen rustig opge-
bouwd en voor cursisten met dans-
ervaring worden extra instructies 
gegeven.

De lessen worden gegeven op dins-
dag 19.00 uur, woensdag 9.15 en 
19.00 uur en donderdag 18.30 uur in 
Vinkeveen, Wilnis en Woerden. Een 
proefles kost 5,00 en natuurlijk kan 
je altijd instromen!

Vitac 1 behoudt kans op 
kampioenschap
De Ronde Venen - Het jeugdteam 
van tafeltennisvereniging Vitac doet 
het zeer goed in de derde klasse 
van de afdelingskompetitie. Na zes 
van de in totaal 8 te spelen wedstrij-
den staan Dion Slegt, Junior en Bin-
ky Vuur en Chatsjik Daudov op de 
eerste plaats.
Ze hebben 4 punten voorsprong op  
Woerden 1 en 8 punten voorsprong 
op Almeerspin 5 uit Almere. Afge-
lopen zaterdag speelden ze hun re-
turn tegen Almeerspin in de Wil-
lestee te Wilnis. Binky Vuur speel-
de een goede aanvallende wedstrijd 
tegen Jari Bonroe. Met in iedere 
game slechts twee punten verschil 
won de Vitac speler in drie games. 
Junior Vuur speelde vervolgens te-

gen Menno Barth. In een zeer span-
nende wedstrijd,waarbij de Vitac-
cer mooie fohrehand aanvals bal-
len speelde kwam Almeerspin op 
gelijke hoogte. Junior kon de rally’s 
te weinig in zijn voordeel beslissen. 
Vervolgens verloor Dion Slegt en 
werd het dubbelspel kansloos verlo-
ren. Zo kwam Vitac op een 1-3 ach-
terstand. Daarna verloor Junior Vuur 
in drie games. Binky speelde een 
zeer goede wedstrijd tegen Martijn 
de Graaf. De vitaccer speelde aan-
vallend sterk en verrastte De Graaf 
regelmatig met zijn back-hand pa-
rallelle aanvalsballen. 11-8 in de vijf-
de game betekende 2-4. Tegen Jari 
Bonhoe speelde Dion Slegt een zeer 
spannende partij. De vitaccer kwam 

door mooie aanvalsballen op een 
2-0 voorsprong. Helaas kon hij dit 
niet vast houden, door de spanning 
speelde hij te gehaast en verloor 
zijn partij. Dit deed ook Junior Vuur 
waardoor er een grote achterstand 
ontstond: 2-6. Dion Slegt bracht de 
achterstand door winst op Jari Bon-
hoe terug tot 3-6. Dion kwam weer 
met 2-0 voor, liet zijn tegenstander 
terug komen tot 2-2 en won de vijf-
de game overtuigend met 11-3. Zo 
sprokkelde Vitac 1 de puntjes bij el-
kaar. De laatste partij werd winnend 
afgesloten door Manno Barth van 
Almeerspin. 
Na dit teleurstellende verlies wordt 
de laatste wedstrijd beslissend voor 
het kampioenschap.

Zaterdag 28 november speelt Vitac 
1 tegen Hilversum 6 in Hilversum. 
Ze zullen voor een ruime overwin-
ning moeten zorgen om het kampi-
oenschap binnen te halen.



eerste deel noodweer,

Sinterklaas-
intocht
Uithoorn



...tweede deel zonnig en droog
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